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Lease mostram de forma incontestável a incrível
aceitação que os produtos da Embraer ainda têm, por
serem estes clientes líderes fortes e formadores de
opinião neste setor.
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de ensino) na nossa visão deixa claro o valor dos
ativos líderes em educação no Brasil, e como as ações
da Kroton se encontram expressivamente subavaliadas
na Bovespa.
O resultado de Comgás foi divulgado, e
como esperado em um negócio deste tipo, traz
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praticamente nenhuma surpresa. A continuidade da
recuperação de volumes, com a manutenção da tarifa
em níveis inferiores, em virtude do reajuste da tarifa de
2009. Mas o que vale destacar vem do relatório 2º tri.
da Shell, um dos dois acionistas controladores da
Comgás, pois nele reafirmaram a estratégia de vender
ativos fora do foco principal de negócios, dizendo ainda
pretender acelerar os esforços nesta frente. Isto pode
significar para breve mudanças societárias há muito
esperadas na Comgás, que podem ser o importante
driver esperado de liberação de valor.
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Carteira do fundo

O fundo Orbe Icatu Hartford Previdência entrou em
Julho em seu sexto mês de operação. O objetivo do fundo é
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Agosto/10, e portanto, no próximo
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