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Suzano acompanha queda do dólar;



Vale em queda;



Dólar em queda;



Sem acordo, votação da cessão onerosa não deve acontecer nesta terça-feira;



Abraham Weintraub deve assumir secretária-executiva da Casa Civil e cuidar da
reforma da Previdência.

Suzano acompanha queda do dólar
A Suzano era destaque de queda do pregão, caindo 2,8% às 14h. O papel da companhia,
bastante ligado ao dólar, reagia à desvalorização da moeda americana em relação ao
real.
Fonte: Valor Econômico

Vale em queda
A Vale caía mais de 1% às 13h51 desta terça-feira. A empresa era afetada pelo câmbio e
pela cautela mundial em relação à economia chinesa, que deixava os investidores
receosos em relação aos ativos da mineradora.
Fonte: Valor Econômico

Dólar em queda
O dólar caía 0,53% às 13h53 da sessão de hoje, voltando a desvalorizar após cinco altas
consecutivas. O Banco Central anunciou que nesta terça-feira fará leilão de linha – venda
da moeda americana com compromisso de recompra. A oferta será de US$ 2 bilhões em
novos contratos, com vencimento em 4 de fevereiro e 6 de março do ano que vem.
Fonte: Valor Econômico; Reuters

Sem acordo, votação da cessão onerosa não deve acontecer nesta terça-feira
A falta de acordo entre a equipe econômica e o Senado Federal deve fazer com que a
votação do projeto de revisão do contrato de cessão onerosa da Petrobras, marcado para

hoje, seja adiada para amanhã. A proposta é o primeiro item da pauta prevista para esta
terça-feira, mas ainda não há um entendimento entre parlamentares e o Ministério da
Fazenda.
Fonte: O Estado de S. Paulo

Abraham Weintraub deve assumir secretária-executiva da Casa Civil e cuidar da
reforma da Previdência
O economista Abraham Weintraub deve ser o secretário-executivo da Casa Civil no
governo de Jair Bolsonaro (PSL). Abraham e seu irmão, Arthur Weintraub, passaram a
fazer parte do grupo bolsonarista antes mesmo do futuro ministro da Economia, Paulo
Guedes. Especializados em Previdência, eles têm tratado sobre a proposta de reforma da
área e de outros temas, como a independência do BC, na transição ao novo governo.
Fonte: Reuters

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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