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BC faz nova simplificação em regras dos compulsórios e prevê liberação de R$ 2,7
bilhões;



Notredame avalia realizar oferta pública de distribuição de ações;



Movida: Conselho da companhia aprova terceira emissão de debêntures simples;



Gerdau investe R$ 550 milhões para ampliar capacidade em aço especial;



Dólar em alta.

BC faz nova simplificação em regras dos compulsórios e prevê liberação
de R$ 2,7 bilhões
O Banco Central divulgou hoje uma série de ajustes nas regras sobre recolhimento
compulsório de recursos à vista e a prazo, projetando que R$ 2,7 bilhões serão liberados
no sistema, com efeitos sendo produzidos já no final do ano. Em nota, o BC afirmou que
as mudanças são parte do trabalho de "simplificação das regras do recolhimento
compulsório", que vai permitir uma redução dos custos para o sistema financeiro.
Fonte: Reuters

Notredame avalia realizar oferta pública de distribuição de ações
A Notredame caía 4,15% às 13h14 desta quinta-feira. A companhia comunicou ao
mercado que engajou assessores e avalia a possibilidade de realizar uma oferta pública
de distribuição de ações. No entanto, ainda não há definições quanto à realização da
oferta ou quanto à sua estrutura e volume.
Fonte: CVM

Movida: Conselho da companhia aprova terceira emissão de debêntures simples
A Movida registrava alta de 1,38% às 13h20 do pregão de hoje. A companhia comunicou
ao mercado que o seu Conselho de Administração aprovou nesta quinta-feira "a terceira
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ação, da espécie quirografária, em
até três séries, no valor de R$ 600 milhões, com valor unitário de R$ 1000 na data da
emissão".
Fonte: CVM

Gerdau investe R$ 550 milhões para ampliar capacidade em aço especial
A Gerdau caía 2,28% por volta das 13h30 desta quinta-feira. A siderúrgica anunciou nesta
manhã que vai investir R$ 550 milhões para aumentar a capacidade de produção de aços
especiais na usina de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. "É uma confirmação
de que o Brasil retornará ao crescimento. É o primeiro sinal que a gente dá de confiança
na economia brasileira", disse Gustavo Werneck, presidente da Gerdau, em encontro com
analistas e investidores em São Paulo.
Fonte: Valor Econômico

Dólar em alta
O dólar subia 0,72% às 13h40 da sessão de hoje, a R$ 3,817. Além de estarem
acompanhando o cenário interno, os investidores estão de olho no crescimento global e
no aumento de juros nos Estados Unidos, em dia de liquidez enxuta por conta do feriado
de Ação de Graças nos Estados Unidos.
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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