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Jucá dá parecer favorável à privatização das distribuidoras da Eletrobras
A Eletrobras subia mais de 6% às 14h30 do pregão de hoje. O senador Romero Jucá
(MDB-RR) apresentou ontem relatório em que delcara que o projeto que destrava a venda
das distribuidoras da Eletrobras no Norte e no Nordeste respeita a Constituição. Em
tramitação simultânea na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e em outras duas
comissões do Senado Federal, a proposta deve ser levada ao plenário a partir de 9 de
setembro.
Fonte: Terra

Petrobras sobe com ganhos do petróleo no exterior
A Petrobras subia mais de 4% às 14h23 desta quarta-feira, ainda beneficiada pelos
ganhos do petróleo no exterior. Com o desempenho de hoje, as ações ordinárias da
estatal já acumulam ganho de 1% em agosto. Já os papéis preferenciais mostram queda
de 2,5% neste mês.
Fonte: Valor Econômico

Itaú e Paypal fecham parceria para ampliar vendas no comércio eletrônico
O Itaú valorizava 1,62% às 14h43 desta quarta-feira. O Itaú Unibanco e o Paypal
fecharam uma parceria para aumentar o número de aprovações de compras feitas com a
carteira virtual de pagamento americana. O objetivo é ampliar o volume de vendas no ecommerce. O novo sistema passará a funcionar no último trimestre de 2018.
Fonte: O Globo

Dólar em queda
O dólar desvalorizava 0,04% em relação ao real às 15h, a R$ 4,140. A moeda opera
instável após abrir em alta, atingindo a cotação de R$ 4,16 e se aproximando da máxima
histórica de fechamento, de R$ 4,1630. Os investidores continuam cautelosos em relação
à incerteza eleitoral e monitoram o cenário externo.
Fonte: G1

Estoque de crédito sobe 2,4% em 12 meses até julho e BC vê quadro de
recuperação
O estoque geral de crédito no Brasil diminuiu 0,2% em julho na comparação com junho,
encerrando quatro meses seguidos de expansão. No entanto, ainda exibiu alta de 2,4%
em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Banco Central, isso ressalta
um quadro de recuperação que pode melhorar ainda mais após dissipadas as incertezas
ligadas às eleições presidenciais.
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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