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Jair Bolsonaro segue na liderança, segundo pesquisa da Genial Investimentos
A pesquisa de intenção de votos da Genial Investimentos, feita em parceria com a Brasilis,
mostra Jair Bolsonaro (PSL) na liderança, com 30% dos votos. Na sequência, vem
Fernando Haddad (PT), com 17%, seguido por Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin
(PSDB), empatados com 7%. Marina Silva (REDE) ficou em último lugar, com 6% das
intenções de voto. A simulação do segundo turno mostra que haveria empate técnico
entre os candidatos, com vantagem numérica de Bolsonaro (42%) sobre Haddad (40%).
Fonte: Brasil Plural/Genial

Ofertas 'no forno' somam R$ 25 bilhões
Os bancos BMG e Agibank, as empresas de tecnologia e serviços Tivit, Movile e Neoway,
as elétricas Neoenergia, Light e Equatorial, a resseguradora Austral Re, a holding
seguradora Caixa Seguridade, a mineradora Vale e a varejista Quero Quero são algumas
das empresas na lista de IPOs e follow-ons previstos para essa reabertura do mercado de
ações.
Fonte: Valor Econômico

Ações da Gradiente caem 45,7% após derrota para a Apple
As ações da Gradiente reverteram a tendência de alta da semana passada, fechando o
pregão de ontem em forte queda. Os papéis lideraram as perdas da B3 e caíram 45,67%,
cotados a R$ 3,45 - a mínima do dia. A 4ª Turma do STJ decidiu nesta quinta-feira que o
registro da marca "Gradiente iphone" pela Gradiente não impede que a Apple use a marca
"iPhone" no Brasil. Por maioria, negaram o pedido da brasileira e do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI).
Fonte: Valor Econômico

Vale faz estudo preliminar para ampliar mina em Carajás
A Vale estuda uma possível expansão da mina S11D, na Serra Sul de Carajás, no Pará. A
análise se enquadra dentro do planejamento estratégico que está sendo preparado pela
companhia, mas os estudos ainda estão em fase inicial e não há um detalhamento.
Segundo Peter Poppinga, diretor-executivo de ferrosos da mineradora, a expectativa é
que a produção do S11D fique próxima de 90 milhões de toneladas em 2019 - hoje, são
60 milhões de toneladas.
Fonte: Valor Econômico

ANP libera mais R$ 706,6 milhões à Petrobras em subvenção ao diesel
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou o
pagamento de R$ 706,6 milhões à Petrobras referente ao programa de subsídio ao diesel
do governo federal, somando agora um total de aproximadamente R$ 1,6 bilhão em
subvenções aprovadas à petroleira, informou a autarquia em nota nesta quinta-feira.
Fonte: Reuters
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