Highlights


Usiminas sobe com alta do minério de ferro;



Cade aprova compra da Somos e Kroton passa a liderar educação no país;



Guardia diz que tabelamento do frete não é sustentável;



Tensão comercial entre EUA e China pode escalar para outras áreas, diz diretorgeral da OMC;



Dólar em queda.

Usiminas sobe com alta do minério de ferro
A Usiminas subia 4,7% por volta das 14h do pregão de hoje, acumulando uma valorização
total de 19,86%. A companhia se beneficia do preço elevado das commodities metálicas.
Fonte: Valor Econômico

Cade aprova compra da Somos e Kroton passa a liderar educação no país
A Kroton subia 2,41% às 14h11 desta quarta-feira. O Cade aprovou, sem restrições, a
aquisição da Somos Educação pela companhia. Com a operação, a Kroton passa a liderar
o mercado brasileiro de educação de ponta a ponta — desde a educação infantil até o
ensino superior.
Fonte: Valor Econômico

Guardia diz que tabelamento do frete não é sustentável
O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, classificou como insustentável a política de
preços mínimos no frete rodoviário de cargas, implementada pelo governo dentro do
pacote concedido aos caminhoneiros para encerrar a greve deflagrada pela categoria no
fim de maio. "Foi um momento extremamente difícil. O Brasil não aguentaria mais uma
semana parado", disse em evento com empresários e executivos do agronegócio.
Fonte: O Estado de S. Paulo

Tensão comercial entre EUA e China pode escalar para outras áreas, diz diretorgeral da OMC
O diretor-geral da OMC, Roberto Azevêdo, disse estar muito preocupado com o aumento
da tensão comercial entre os Estados Unidos e a China após nova rodada de tarifas entre
si nesta semana. “Sinceramente, não acho que acabou não. Tem muita munição e pode
escalar para outras áreas que não a tarifária. Pode não ficar apenas na área comercial”,
disse.
Fonte: Reuters

Dólar em queda
O dólar caía 0,73% em relação ao real às 14h27 do pregão de hoje. O mercado continua
de olho no cenário eleitoral após nova pesquisa Ibope de intenção de voto para as
eleições presidenciais, em dia de cenário externo mais favorável para moedas de países
emergentes.
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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