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Cemig segue com intenções de follow-on na Light

A Cemig deu início aos procedimentos para oferta subsequente de ações (follow-on) na
Light. Segundo notícias, a decisão foi tomada devido ao favoritismo de candidatos com
viés favorável ao mercado para o estado de Minas Gerais e para a Presidência do Brasil,
o que levou a ação a apresentar expressivo desempenho nos últimos meses. Segundo
nossos analistas, a notícia é positiva para a Cemig, já que o prazo da Opção de Venda da
Light contra a Cemig, marcado para 19 de novembro, está prestes a ocorrer. O aumento
de capital deve atingir R$ 1,5 bilhão, representando uma diluição de capital na Light de
40% a 50%, se considerados os preços atuais.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Atacadão, do Carrefour, vai investir R$ 1,4 bilhão para abrir 20 lojas em 2019

O Atacadão, rede supermercadista que atende tanto empresas como clientes finais em
um modelo que ficou conhecido como "atacarejo", vai investir R$ 1,4 bilhão em expansão
no próximo ano. Segundo o diretor-executivo, Roberto Müssnich, o montante, que será
aportado até o final deste ano, será empregado na abertura de novos pontos e em
mudanças nas esteiras e leitores de códigos de barras para agilizar as compras e diminuir
filas.
Fonte: Folha de S. Paulo

Ações preferenciais da Cesp fecham em alta de 16,12% após leilão

As ações preferenciais da Cesp fecharam o último pregão em alta de 16,12%, a R$ 17,66,

após o resultado do leilão de privatização da companhia. É a maior cotação desde maio
de 2017. O volume financeiro foi o maior entre todas as ações que não fazem parte do
Ibovespa, somando R$ 396,8 milhões - montante bem superior aos R$ 36 milhões
movimentados na quinta-feira. Na máxima do dia, os papéis chegaram a subir 17%.
Fonte: Valor Econômico

Bradesco faz ofensiva junto a PMEs com R$ 30 bilhões em capital de giro

Mais otimista com a recuperação econômica, o Bradesco aumentou as linhas de capital
de giro para pequenas e médias empresas (PMEs) em R$ 30 bilhões. O objetivo é atrair
clientes de PMEs com linhas de crédito pré-aprovadas de capital de giro de R$ 30 bilhões,
já que esse segmento está melhorando mais rápido que as grandes corporações. No final
do 2º trimestre, a carteira total de crédito para capital de giro do banco era de R$ 40
bilhões, e o valor total de crédito para PMEs era de quase R$ 95 bilhões. O produto
poderá ser contratado em um prazo de até 48 meses pelos diversos canais do banco,
inclusive no digital, por meio de biometria e senha.
Fonte: Brasil Plural/Genial; Coluna do Broadcast

Ação no TSE contra Bolsonaro não deve surtir efeito no curto prazo

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Jorge Mussi (TSE), determinou abertura
de ação para investigar o uso indevido do WhatsApp por parte de Jair Bolsonaro (PSL) e
seus apoiadores. No entanto, o ministro não atendeu ao pedido do PT e negou qualquer
medida preventiva, como quebra de sigilo e busca e apreensão nos endereços dos nomes
citados. Além de ministro do TSE, Mussi é membro do STJ e é tido como linha-dura – ele
seguiu na íntegra o voto do ministro Barroso no caso do indeferimento do registro da
candidatura Lula. Além da ação no TSE, a polícia federal está investigando o caso a
pedido da Procuradoria Geral da República. O “escândalo” do WhatsApp está sendo
utilizado pelo PT para mobilizar apoiadores de Fernando Haddad na reta final da
campanha. Segundo nosso analista político, a ação aberta no TSE deve ter longa
duração. Se constatadas irregularidades e Bolsonaro, eleito, estiver com dificuldades para
governar no futuro, o TSE pode decidir pela cassação da chapa do PSL e convocar novas
eleições. No entanto, aos olhos de hoje, esse desfecho parece improvável.
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
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