Highlights


BB sobe com notícia de que Ivan Monteiro pode assumir a companhia;



Sapore informa intenção de realizar oferta e unir seu negócio com IMC;



Cosan em queda;



Tereza Cristina diz que "cumpriu legislação" ao conceder incentivos fiscais à JBS;



Dólar em alta.

BB sobe com notícia de que Ivan Monteiro pode assumir a companhia
O Banco do Brasil subia 1,3% às 14h05 desta segunda-feira. O futuro ministro da
Economia, Paulo Guedes, recomendou ao presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL) que
Ivan Monteiro deixe o comando da Petrobras para assumir o Banco do Brasil, instituição
financeira na qual o executivo fez carreira. O economista Roberto Castello Branco entrará
em seu lugar na presidência da petroleira.
Fonte: O Estado de S. Paulo

Sapore informa intenção de realizar oferta e unir seu negócio com IMC
A IMC subia 2,3% às 14h10 do pregão de hoje. A Sapore, por meio da sua controladora
Abanzai, informou oficialmente ao conselho de administração da IMC que pretende
realizar "brevemente" uma oferta pública voluntária e parcial para adquirir parte da
empresa. Em resposta, a dona das redes Viena e Frango Assado questiona os termos da
oferta e informa que pediu à CVM que estabeleça o prazo de cinco dias para que a
empresa publique o edital da oferta ou anuncie que não pretende realiza-la.
Fonte: Valor Econômico

Cosan em queda
A Cosan caía 1,80% às 14h15, com expectativa sobre dividendo após o acordo da sua
subsidiária Comgás com a Petrobras sobre fornecimento de gás até 2021 e ações
judiciais que versavam sobre o contrato.
Fonte: Reuters

Tereza Cristina diz que "cumpriu legislação" ao conceder incentivos fiscais à JBS
A JBS caía 2,76% por volta das 14h20. A futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina,
afirmou nesta segunda-feira que "cumpriu a legislação vigente", ao rebater a reportagem
do jornal Folha de S. Paulo, segundo a qual ela teria concedido incentivos ficais à JBS na
mesma época em que manteve uma parceria com a empresa.
Fonte: Reuters

Dólar em alta
O dólar registrava alta de 0,48% às 14h23, a R$ 3,758, em sessão marcada pela baixa
liquidez e por um movimento de acomodação. O mercado também está de olho nos
próximos passos do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e nas relações
comerciais entre Estados Unidos e China.
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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