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Orientação é privatizar "o que for possível", diz indicado para presidência do
BB

O economista Rubem Novaes, indicado para a presidência do Banco do Brasil,
afirmou ontem que a orientação é privatizar "o que for possível". Novaes foi indicado
para o cargo pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, e esteve no local
onde funciona o gabinete de transição, em Brasília. Segundo ele, não haverá
privatização "total" do Banco do Brasil, mas sim de "braços" do banco.
Fonte: G1

Bolsonaro indica Velez Rodriguez para o MEC

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), anunciou nesta quinta-feira o colombiano
Ricardo Velez Rodriguez, professor de filosofia e teologia, para o Ministério da
Educação. Com a nomeação, Bolsonaro responde às críticas da bancada
evangélica, que bombardeou a possível indicação de Mozart Neves, do Instituto
Ayrton Senna. Segundo nosso analista político, assim como a nomeação do
chanceler Ernesto Araújo, a nomeação de Velez Rodriguez deve gerar polêmicas. O
novo ministro não tem vínculo partidário e a pasta da Educação tem um orçamento
importante. Nesta quinta-feira, membros das frentes temáticas mais próximas ao
presidente eleito alertaram para a importância de negociações com comandos
partidários. As próximas nomeações ministeriais, possivelmente para área de
infraestrutura, devem deixar a estratégia de Bolsonaro para a articulação política
mais clara.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Paulo Guedes indica a permanência de Ferreira na Eletrobras

O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou ao presidente eleito, Jair
Bolsonaro (PSL), que Wilson Ferreira continue no comando da Eletrobrás. Guedes
afirmou a interlocutores aprovar o trabalho de Ferreira na presidência da estatal. No
entanto, Bolsonaro ainda não bateu o martelo.
Fonte: O Estado de S. Paulo

Black Friday deve movimentar R$ 3,2 bilhões

O comércio varejista deve movimentar R$ 3,27 bilhões durante as promoções da
Black Friday, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). De acordo com o site oficial da Black Friday, a data deve
movimentar mais de R$ 2,5 bilhões em vendas apenas no comércio eletrônico, alta
de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, o valor é
pequeno em relação a outros países.
Fonte: Exame

Guararapes: conselho aprova transformar Midway em banco múltiplo

O Conselho da Guararapes aprovou por unanimidade em reunião realizada ontem
transformar a Midway em banco múltiplo. Segundo a varejista, o objetivo da iniciativa
é servir os clientes por meio de uma plataforma digital. O conselho determinou que a
diretoria da financeira do grupo Guararapes requeira, perante o Banco Central,
autorização para organização e funcionamento do banco.
Fonte: Bloomberg

Fechamento de Mercado - 22 de Novembro
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