Highlights


Temer recomenda ao novo governo que apenas a Eletrobras seja privatizada;



Gerdau inicia recompra de até US$ 900 milhões em títulos no exterior;



Via Varejo emitirá R$ 500 milhões em notas promissórias;



Ex-CEO da Tim diz ter sido alvo de 'golpe';



Dólar em queda.

Temer recomenda ao novo governo que apenas a Eletrobras seja privatizada
A Eletrobras subia mais de 5% às 13h56 desta sexta-feira. A companhia e as suas
distribuidoras foram a única recomendação de privatização da equipe de Michel Temer ao
presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). Em relação às demais estatais federais, o governo
ressalta a "oportunidade de avaliar medidas de reestruturação", como incorporar
empresas dependentes do Tesouro Nacional a órgãos públicos.
Fonte: Folha de S. Paulo

Gerdau inicia recompra de até US$ 900 milhões em títulos no exterior
A Gerdau registrava alta de mais de 4% no pregão de hoje. Com objetivo de gerenciar
seus passivos, a companhia iniciou ontem uma oferta para recompra à vista de até US$
900 milhões em títulos de dívida em circulação no mercado internacional. Segundo
comunicado enviado pela siderúrgica à CVM, serão recomprados os bônus emitidos entre
2020 e 2027 com juros que variam de 4,750% a 7%.
Fonte: Reuters

Via Varejo emitirá R$ 500 milhões em notas promissórias
A Via Varejo desvalorizava 3,46% às 14h10 desta sexta-feira. A companhia informou na
última quarta-feira que seu conselho de administração aprovou uma primeira emissão de
suas notas promissórias, no valor de R$ 500 milhões. A operação visa reforçar o caixa da
empresa.
Fonte: Reuters

Ex-CEO da Tim diz ter sido alvo de 'golpe'
A Tim caía 1,35% às 14h13 do pregão de hoje. O ex-ceo da operadora de telefonia
italiana, Amos Genish, demitido na última terça-feira, disse ter sido alvo de um "golpe" por
parte da gestora de recursos norte-americana Elliot, que controla o conselho de
administração. "Enquanto estava no meio de uma viagem de trabalho à Ásia para falar de
5G e depois de o presidente [Fúlvio Conti] ter me garantido que não haveria um conselho
de administração, eles convocam a reunião e fazem um verdadeiro golpe soviético contra
mim", disse.
Fonte: Época Negócios

Dólar em queda
O dólar caía 0,84% às 14h17 da sessão de hoje, a R$ 3,75. O mercado reage
positivamente à indicação do economista Roberto Campos Neto para substituir Ilan
Goldfajn no comando do Banco Central na gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro.
Além disso, o Fed (BC dos Estados Unidos), colocou em dúvida a trajetória de juros dos
Estados Unidos.
Fonte: G1; Reuters

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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