Highlights


Delator diz que caixa 2 da CCR foi maior do que a empresa estima;



IMC diz que não foi avisada por Sapore ou Kinea sobre oferta de ações;



Vale registra leve alta;



Após desgaste, Bolsonaro enquadra Mourão e Guedes;



Dólar em queda.

Delator diz que caixa 2 da CCR foi maior do que a empresa estima
A CCR caía 1,60% às 15h20 do pregão de hoje. Um delator da Lava Jato, o empresário e
operador financeiro Adir Assad, disse em depoimento ao Ministério Público de SP que o
caixa dois destinado a políticos da CCR, empresa de concessão de rodovias, foi muito
maior do que o volume inicialmente estimado pela companhia. Segundo Assad, dos cerca
de R$ 46 milhões que recebeu da empresa, 80% eram destinados a pagamentos ilícitos o que corresponde a R$ 36,8 milhões.
Fonte: Folha de S. Paulo

IMC diz que não foi avisada por Sapore ou Kinea sobre oferta de ações
A International Meal Company (IMC) caía mais de 7% às 15h21 desta quinta-feira. A
companhia afirmou ontem, em comunicado, que não foi contatada pela Sapore nem pelo
Kinea sobre qualquer oferta pública para aquisição de ações de missão da companhia.
Além disso, negou ter conhecimento sobre qualquer informação a esse respeito.
Fonte: Valor Econômico

Vale registra leve alta
A Vale perdeu força, mas segue em alta, respondendo à menor aversão global ao risco
em relação à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Desde segunda-feira,
as ações da mineradora tem ganhos da ordem de 6%.
Fonte: Valor Econômico

Após desgaste, Bolsonaro enquadra Mourão e Guedes
O candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) determinou que o general Mourão
(PRTB), vice na chapa, e o conselheiro na área econômica, Paulo Guedes, reduzam suas
atividades eleitorais. A campanha quer estancar o desgaste causado pelas declarações
polêmicas dos dois aliados.
Fonte: O Estado de S. Paulo

Dólar em queda
O dólar caía 1,04% em relação ao real às 15h22 do pregão de hoje. A pesquisa eleitoral
divulgada pelo Datafolha na véspera foi um dos fatores que colaboraram para a queda do
dólar. O real também acompanhava a tendência de valorização das moedas de países
emergentes frente à divisa norte-americana no mercado internacional.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Nosso auditório on-line fica aberto de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e de segunda à quinta-feira
das 14h às 16h. Acesse agora e solicite sua análise em tempo real.

ACESSE O NOSSO AUDITÓRIO ON-LINE

São Paulo (11) 2137-8888
Rio de Janeiro (21) 2169-9999

Este documento foi desenvolvido e preparado pela Genial Investimentos e esta sendo fornecido ao seu destinatário
exclusivamente com a finalidade de apresentar informações sobre os instrumentos financeiros de que trata, não podendo ser
reproduzidas ou retransmitidas a quaisquer outras pessoas, naturais ou jurídicas, sem prévia autorização da Genial
Investimentos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem uma oferta
de compra, venda ou uma solicitação para aquisição ou manutenção dos instrumentos financeiros. As informações utilizadas
para a confecção deste documento foram obtidas de fontes públicas primárias ou secundárias. A Genial Investimentos não
garante exatidão, pontualidade, integridade, negociabilidade, perfeição ou ajustes a qualquer propósito das informações
contidas, nem tampouco aceita qualquer encargo, obrigação ou responsabilidade por seu uso. A Genial Investimentos não
responde por quaisquer erros ou omissões que possam estar presentes neste documento. A Genial Investimentos pode
efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. “Genial
Investimentos é a plataforma de negociações da Geração Futuro Corretora de Valores, uma empresa do Grupo Brasil Plural.”
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