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Antônio Maurício Maurano renuncia à presidência da BB Seguridade

O CEO e membro do conselho de administração da BB Seguridade, Antônio
Maurício Maurano, renunciou ao cargo. Werner Suffert, CFO da seguradora, vai
assumir a presidência temporariamente. A mudança vem no momento em que o
presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), organiza novas equipes de gestão de
empresas estatais e após o economista Rubens Novaes ter sido indicado para
presidir o Banco do Brasil, controlador da BB Seguridade. A recomendação para o
papel é de compra e o preço alvo para o final de 2019 é de R$ 40.
Fonte: Brasil Plural/Genial

Plano de aportes da Petrobras pode crescer, mas dependerá da venda de
ativos, segundo fontes

Os investimentos previstos no plano de negócios da Petrobras entre 2019 e 2023
podem superar os aportes estimados no período anterior (2018-2022), quando a
estatal projetou investir US$ 74,5 bilhões. No entanto, o volume total vai depender do
tamanho dos desinvestimentos previstos. Se as vendas de ativos aumentarem, o
plano de desinvestimentos pode até ser menos, disse uma fonte com conhecimento
sobre o assunto.
Fonte: Reuters

Bolsonaro nomeia ministro da Infraestrutura

O presidente eleito Jair Bolsonaro nomeou nesta terça-feira Tarcísio Gomes de
Freitas como ministro da Infraestrutura, pasta que reunirá as atribuições
concentradas no Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil. O novo ministro
foi diretor-geral do DNIT na gestão Dilma Roussef, atuou como oficial do Exército até
2008 e atualmente ocupa a secretaria de coordenação de projetos do PPI.
Fonte: Brasil Plural/Genial

300 deputados eleitos apoiam a idade mínima para aposentadoria, mostra
enquete do G1

De acordo com enquete do G1 com os novos parlamentares, 300 entrevistados
admitem apoiar a idade mínima para aposentadoria; enquanto 82 deputados se
manifestaram contra. Segundo nosso analista político, apesar de não haver
explicitação na enquete sobre a proposta de Reforma da Previdência avaliada, os
dados sinalizam cenário positivo para o novo governo na Câmara dos deputados.
Fonte: Brasil Plural/Genial; G1

Azul prevê dobrar negócio em 5 anos

A Azul planeja dobrar de tamanho nos próximos cinco anos e ampliar a rentabilidade.
O crescimento da companhia será por meio do aumento da frota de aeronaves e da
ampliação da malha, com abertura de novas rotas. "A Azul foi lucrativa nos últimos
anos, mas não ganhou dinheiro como poderia. De 2008 até aqui pegamos altos e
baixos, em um Brasil que sofreu muito. Vamos ganhar muito mais daqui em diante",
disse John Rodgerson, presidente da companhia aérea.
Fonte: Valor Econômico

"Efeito cascata da crise de Saraiva e Cultura é assustador"

As duas maiores redes de livrarias do país, Saraiva e Cultura, estão em recuperação
judicial, somando dívidas de R$ 960 milhões. Segundo Luiz Schwarcz, CEO da
Companhia das Letras, "o efeito cascata dessa crise é ainda incalculável". Em uma
carta enviada hoje por e-mail a clientes da editora, o executivo afirma que muitas
cidades do país vão ficar sem livrarias e que as editoras terão dificuldades para
escoar seus livros e se posicionar frente ao prejuízo acumulado.

Fonte: Valor Econômico

Fechamento de Mercado - 27 de Novembro

Nosso auditório on-line fica aberto de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e de segunda à quintafeira das 14h às 16h. Acesse agora e solicite sua análise em tempo real.

ACESSE O NOSSO AUDITÓRIO ON-LINE

São Paulo (11) 2137-8888
Rio de Janeiro (21) 2169-9999

Este documento foi desenvolvido e preparado pela Genial Investimentos e esta sendo fornecido ao seu destinatário
exclusivamente com a finalidade de apresentar informações sobre os instrumentos financeiros de que trata, não podendo ser

reproduzidas ou retransmitidas a quaisquer outras pessoas, naturais ou jurídicas, sem prévia autorização da Genial
Investimentos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem uma oferta
de compra, venda ou uma solicitação para aquisição ou manutenção dos instrumentos financeiros. As informações utilizadas
para a confecção deste documento foram obtidas de fontes públicas primárias ou secundárias. A Genial Investimentos não
garante exatidão, pontualidade, integridade, negociabilidade, perfeição ou ajustes a qualquer propósito das informações
contidas, nem tampouco aceita qualquer encargo, obrigação ou responsabilidade por seu uso. A Genial Investimentos não
responde por quaisquer erros ou omissões que possam estar presentes neste documento. A Genial Investimentos pode
efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo. As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. “Genial
Investimentos é a plataforma de negociações da Geração Futuro Corretora de Valores, uma empresa do Grupo Brasil Plural.”

Você está recebendo esse e-mail por estar cadastrado na GENIAL Investimentos
Rua Surubim, 373 - 4° andar - São Paulo / SP
Ouvidoria: 0800 605 8888
Adicione a minha lista | Preferências | Descadastrar

