Highlights


Dennis Herszkowicz assume presidência da TOTVS;



Via Varejo migra para Novo Mercado da B3;



Petrobras em alta;



BRF tenta convencer ex-executivos a colaborar em acordo de leniência;



Dólar em alta.

Dennis Herszkowicz assume presidência da TOTVS
A TOTVS subia mais de 7% por volta das 15h desta segunda-feira. O Conselho de
Administração da companhia elegeu Dennis Herszkowicz para o cargo de diretor
presidente. Laércio Cosentino, que antes ocupava o cargo, agora será presidente do
conselho. Ficará vago o cargo de Diretor Executivo Chefe, o qual a Administração
pretende propor sua extinção em futura assembleia de acionistas.
Fonte: CVM

Via Varejo migra para Novo Mercado da B3
A Via Varejo subia 4,65% às 14h55, com a companhia migrando para o Novo Mercado da
B3 nesta segunda-feira.
Fonte: Valor Econômico

Petrobras em alta
A Petrobras subia mais de 2% às 14h50, aproveitando-se da menor aversão ao risco no
exterior e da leve recuperação do petróleo.
Fonte: Valor Econômico

BRF tenta convencer ex-executivos a colaborar em acordo de leniência
A BRF subia 1,80% às 14h45 do pregão de hoje. Alvo de investigações da Polícia Federal
desde março do ano passado, a companhia iniciou uma ofensiva para acelerar seu acordo
de leniência - espécie de delação premiada para empresas - e está contatando os
executivos que foram indiciados nas operações Carne Fraca e Trapaça para que se
tornem colaboradores. A produtora de alimentos vê a assinatura do acordo como peça

importante de sua reestruturação.
Fonte: O Estado de S. Paulo

Dólar em alta
O dólar subia 1,57% às 15h da sessão de hoje, a R$ 3,882. O mercado está de olho no
cenário político, com o anúncio de nomes com perfil técnico para a equipe econômica do
governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), agradando os investidores. No
entanto, há preocupações de que a falta de experiência no setor público dificulte
negociações para a aprovação de reformas.
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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