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Bolsonaro continua na liderança, mas vê Haddad se aproximar, mostra
pesquisa da Genial Investimentos

A Genial Investimentos divulgou ontem sua pesquisa de intenção de votos, feita em
parceria com o Brasilis. No cenário estimulado, Jair Bolsonaro (PSL) continua na
liderança com 27% dos votos, uma queda de 3 pontos em relação ao último
levantamento. Fernando Haddad (PT) subiu de 17% para 22%. Geraldo Alckmin
(PSDB) passou de 7% para 10% e Ciro Gomes (PDT) de 7% para 8%. Marina Silva
(Rede) caiu de 6% para 5%. Na simulação de 2º turno mais provável, Haddad
superaria Bolsonaro, por 44% a 36%.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Eletrobras realiza nesta quinta leilão de 71 participações societárias

A Eletrobras tenta vender hoje um total de 71 participações societárias da estatal em
Sociedades de Propósito Específico (SPE). O objetivo é reequilibrar suas finanças e
reduzir seu nível de endividamento. O leilão vai começar a partir das 10h na sede da
B3, em São Paulo. O preço mínimo estipulado é de R$ 3,1 bilhões para todos os
ativos. As participações foram agrupadas em 18 lotes, que incluem papéis de
geração eólica e linhas de transmissão.
Fonte: G1

Lava-Jato avança sobre concessionárias de rodovias

A Operação "Integração 2", 55ª fase da Lava-Jato, deflagrada ontem, atingiu as três
concessionárias de rodovias com ações negociadas em bolsa de valores e levou à
prisão temporária o diretor-regional da Associação Brasileira de Concessões
Rodoviárias (ABCR) no Paraná, João Chiminazzo Neto, os executivos da CCR, José
Alberto Moita e Cláudio José Machado Soares - respectivamente ex-presidente e
diretor operacional da Rodo Norte -, o presidente do conselho de administração da
Triunfo, Luiz Fernando Wolff de Carvalho e João Marafon Júnior, advogado da
Econorte.
Fonte: Valor Econômico

Temer corre para emplacar venda da Embraer e Braskem
Michel Temer corre para emplacar a venda da Embraer e da Braskem. No entanto,
pode enfrentar obstáculos no Congresso, onde há uma insatisfação latente com a
movimentação do presidente. Parlamentares da base já falam em criar dificuldades
para a aprovação das operações caso precisem de aval da casa.
Fonte: Coluna do Broadcast - O Estado de S. Paulo

ANP pede ao Cade medidas contra o monopólio da Petrobras no refino
A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) acionou o Cade para
analisar medidas que quebrem o monopólio da Petrobras no refino. A ação é parte
de um esforço do governo de Michel Temer para reduzir a participação da petroleira
no setor. "Não precisamos esperar o governo para quebrar o monopólio do refino",
disse Décio Oddone, diretor-geral da ANP.
Fonte: Folha de S. Paulo

Fechamento de Mercado - 26 de Setembro

Nosso auditório on-line fica aberto de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e de segunda à quintafeira 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
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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
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