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'Não ao indulto', diz Haddad sobre benefício a Lula;



Dólar em alta.

Gradiente sobe com notícia de que recurso contra Apple no STJ deve ser julgado
até outubro
A Gradiente subia mais de 50% às 13h40 do pregão de hoje. Deve ser julgado até outubro
no STJ o recurso da companhia contra a Apple para discutir quem tem direito a usar a
marca iPhone no Brasil. Em recuperação judicial, a Gradiente pediu o registro no INPI do
nome Iphone (com "i" maiúsculo) em 2000 e conseguiu em 2008. No ano anterior, o
iPhone (com "i" minúsculo) havia sido lançado nos Estados Unidos. Em 2012, a brasileira
lançou o seu smartphone com o nome e a empresa fundada por Steve Jobs a acionou.
Fonte: O Globo - Lauro Jardim

Siderúrgicas anunciaram reajuste médio de preço de 5%, segundo Inda
A CSN e a Usiminas subiam 2,31% e 4,21%, respectivamente, por volta das 14h50. A
resistência dos preços internacionais do aço e o real mais fraco animaram as siderúrgicas
a anunciarem um novo reajuste para outubro. Segundo Carlos Loureiro, presidente do
Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), o aumento será de 5%, em média,
para todos os produtos das companhias. Esse é o quarto aumento do ano.
Fonte: Valor Econômico

China vai taxar US$ 60 bilhões em produtos americanos, mas reduz nível de tarifas
A China vai impor taxas sobre cerca de US$ 60 bilhões em produtos norte-americanos em
retaliação pelas novas tarifas dos Estados Unidos. Ontem, o governo norte-americano
anunciou que no próximo dia 24 vai começar a cobrar novas tarifas de 10% sobre US$
200 bilhões de dólares em produtos chineses, com as taxas subindo para 25% até o final
deste ano.
Fonte: Reuters

'Não ao indulto', diz Haddad sobre benefício a Lula
O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, afirmou nesta terçafeira, que não vai dar indulto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Lula é o primeiro
a dizer que não quer favor, quer reconhecimento do erro do Judiciário". Pressionado,
Haddad, pela primeira vez, negou: "Não. Não ao indulto".
Fonte: O Estado de S. Paulo; G1

Dólar em alta
O dólar avançava 0,3% em relação ao real na sessão de hoje, a R$ 4,138. Os investidores
continuam atentos ao cenário político, com a expectativa pela divulgação de uma nova
pesquisa de intenção de votos pelo Ibope, nesta terça-feira.
Fonte: Uol

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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