Highlights


B2W e Magazine Luiza disparam na bolsa;



Cyrela: resultado do 3º trimestre ainda repercute no papel;



Gerdau vai emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures com esforços restritos;



Deputado João Henrique Caldas se reúne com Bolsonaro e anuncia candidatura à
presidência da Câmara;



Dólar em alta.

B2W e Magazine Luiza disparam na bolsa
A B2W e a Magazine Luiza são destaques de alta do pregão, subindo 3% e 4,55%,
respectivamente, às 14h30. No entanto, esses papéis acumulam perdas entre 3,5% e 9%
em novembro.
Fonte: Valor Econômico

Cyrela: resultado do 3º trimestre ainda repercute no papel
A Cyrela caía mais de 3% por volta das 14h40 desta segunda-feira, dando continuidade
ao mau desempenho visto na última sexta-feira. Os resultados trimestrais da companhia,
com prejuízo líquido de R$ 120,7 milhões, desagradaram analistas.
Fonte: Valor Econômico

Gerdau vai emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures com esforços restritos
A Gerdau caía mais de 3% às 14h35 desta segunda-feira. A companhia aprovou em
reunião de conselho a emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures simples, não conversíveis
em ações, em série única, com esforços restritos de distribuição.
Fonte: Terra

Deputado João Henrique Caldas se reúne com Bolsonaro e anuncia candidatura à
presidência da Câmara
O deputado federal João Henrique Caldas (PSB-AL) afirmou nesta segunda-feira que vai
se candidatar à presidência da Câmara na próxima legislatura. Na manhã de hoje, JHC,
como o parlamentar é conhecido, se encontrou com o presidente eleito Jair Bolsonaro
para pedir apoio à candidatura. “O presidente me relatou que não irá interferir na eleição
da Câmara, apesar de ter uma bancada expressiva”, disse.
Fonte: Reuters

Dólar em alta
O dólar registrava alta de 0,59% às 15h da sessão de hoje, a R$ 3,758. Além de estarem
de olho no cenário político local, os investidores monitoram o mercado externo, em meio
às preocupações com a saída do Reino Unido da União Europeia e com o orçamento
italiano.
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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