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Guedes cancela mais dois eventos após Bolsonaro determinar o 'silêncio' na
campanha
O economista Paulo Guedes, responsável pelo plano econômico de Jair Bolsonaro (PSL),
cancelou sua presença em mais dois eventos nesta sexta-feira. Guedes faria uma
apresentação do plano econômico do candidato nesta manhã na Câmara de Comércio
Americana (AMCHAM). À tarde, participaria de um congresso sobre o mercado financeiro,
ambos em São Paulo. É o terceiro cancelamento de agenda do economista
após Bolsonaro determinar uma "lei da mordaça" entre seus principais assessores.
Fonte: O Estado de S. Paulo

Sabesp e Guarulhos chegam a acordo sobre abastecimento
A Sabesp subia mais de 3% às 14h43 do pregão de hoje. A companhia informou que
chegou a um acordo com a prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, e com o
Estado para assumir a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgoto da
cidade - exceto o que já está abarcado por um contrato de parceria público-privada de
esgotamento sanitário celebrado anteriormente pelo município.
Fonte: Terra; CVM

Brasil criou 117 mil postos de trabalho em agosto, diz Temer
A economia brasileira gerou um saldo positivo de 117 mil postos de trabalho com carteira
assinada em agosto, disse o presidente Michel Temer em cerimônia no Palácio do
Planalto, atribuindo o dado ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged). O dado representaria um forte aumento em relação às pouco mais de 47 mil
vagas formais abertas em julho.
Fonte: Reuters

Mondelez pode ir às compras para crescer rápido
A Mondelez, dona de marcas como Lacta, Oreo, Club Social, Tang e Trident, estuda
entrar em novas categorias de alimentos, adquirir empresas no Brasil e no mundo, como
parte dos esforços para acelerar o ritmo de crescimento global. O plano inclui o reforço de
algumas marcas, com ampliação de linhas de produtos e vendas on-line. "O Brasil é hoje
a quarta maior operação da Mondelez no mundo. A expectativa é que o país seja uma
parte relevante no seu crescimento global", afirmou Grazielle, diretora da Mondelez Brasil.
Fonte: Valor Econômico

Dólar em queda
O dólar desvalorizava 0,72% em relação ao real às 15h05, a R$ 4,042. Os investidores
repercutem novas pesquisas de intenção de voto à presidência da República, em dia de
desvalorização de moedas emergentes.
Fonte: G1

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.
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