

Petrobras estima queda de dívida líquida para US$ 69 bilhões em 2018;



Condições para aquisição da Stelo foram cumpridas, afirma Cielo;



Após derrota no TSE, Lula pede liminar ao STF para ampliar prazo para troca de
candidatura;



Dólar em alta;



ANTT propõe multa de até R$ 5 mil por descumprimento da tabela do frete
rodoviário.

Petrobras estima queda de dívida líquida para US$ 69 bilhões em 2018
A Petrobras subia 2,65% às 14h20 desta segunda-feira. A petroleira informou que estima
uma queda na dívida líquida de US$ 85 bilhões em 2017 para US$ 69 bilhões no final
deste ano, segundo apresentação divulgada antes de evento com investidores em São
Paulo. A companhia ainda disse que já levantou US$ 11,5 bilhões desde o ano passado
com o programa de venda de ativos e que a meta de US$ 21 bilhões em desinvestimentos
permanece.
Fonte: G1

Condições para aquisição da Stelo foram cumpridas, afirma Cielo
A Cielo subia 3% às 14h25 do pregão de hoje. A companhia informou que foram
cumpridas as condições precedentes para a compra da Stelo, de soluções de
pagamentos. A operação deve ser concluídas em cinco dias úteis, a contar a partir de 6
de setembro. A Cielo vai informar o valor total a ser pago na data de conclusão - a quantia
de R$ 87,5 milhões, anunciada em janeiro, será atualizada.
Fonte: Valor Econômico

Após derrota no TSE, Lula pede liminar ao STF para ampliar prazo para troca de
candidatura
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta segunda-feira ao STF que
conceda uma liminar para ampliar o prazo para a eventual troca do nome dele na cabeça
da chapa para a disputa presidencial, que vence amanhã. A presidente do Tribunal

Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, rejeitou ontem pedido semelhante.
Fonte: Reuters

Dólar em alta
O dólar subia 0,15% em relação ao real às 14h50 da sessão de hoje, a R$ 4,111. O
mercado interno segue de olho ao cenário político após o atentado sofrido na quinta-feira
pelo candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro. A divulgação da pesquisa Datafolha
também desperta a atenção, esperada para após o fechamento do mercado nesta
segunda-feira.
Fonte: G1

ANTT propõe multa de até R$ 5 mil por descumprimento da tabela do frete
rodoviário
A multa por descumprimento da tabela do frete rodoviário pode chegar a R$ 5 mil,
segundo proposta que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) submete a
audiência pública a partir desta segunda-feira. A agência também propõe multar em R$ 3
mil quem anunciar ou intermediar serviços fora da tabela. O processo ficará aberto para
receber sugestões da sociedade até as 18 horas do dia 10 de outubro.
Fonte: O Estado de S. Paulo

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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