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                    FRASE DO DIA

 
O seu tempo é limitado 
então não o desperdice 
vivendo a vida de outra 
pessoa. 

Steve Jobs,
Co-Fundador da Microsoft.
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Não poderemos fazer um Réveillon completo, 
diz secretário de Saúde do RJ Daniel Soranz.
O tradicional Ano Novo de Copacabana foi 
cancelado devido à precaução com a nova 
variante Ômicron do coronavírus.  Entretanto, a 
cidade e o governo estadual do Rio de Janeiro 
ainda discutem uma forma para que a 
celebração não seja cancelada por completo.  
“Não vamos ter palco com música, com aquela 
grandeza, isso é muito triste, não poderemos 
fazer um Réveillon completo. Vamos avaliar com 
o governo do estado o que podemos fazer com 
segurança; o evento com shows e os palcos foi 
cancelado, estamos avaliando o que é possível 
para se fazer”, disse. Soranz.
Fonte: CNN
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Governo descarta fracasso no pré-sal após 
mudanças.
Ajustes afastam risco de leilão sem propostas, avalia 
ministério  
Eustáquio de Carvalho: “Expectativa, por todos os 
ajustes que fizemos e pelas interações com o 
mercado, é muito positiva” — Foto: Bruno 
Spada/MME  
Depois de o governo ter patrocinado um conjunto de 
mudanças na oferta dos volumes excedentes da 
cessão onerosa, melhoraram as perspectivas de 
sucesso no leilão do pré-sal marcado para o dia 17, 
que oferecerá ao mercado os campos de Sépia e 
Atapu.
Fonte: Valor

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/nao-poderemos-fazer-um-reveillon-completo-diz-secretario-de-saude-do-rj/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/07/governo-descarta-fracasso-no-pre-sal-apos-mudancas.ghtml
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Mercado Livre, iFood e Itaú sofrem impacto com 
falha da nuvem da Amazon Web Services. 
A queda dos serviços de computação em nuvem da 
Amazon Web Services (AWS), na tarde desta 
terça-feira, teve sua origem na região 'Estados 
Unidos - Leste - 1' (US-East-1), informou a área 
técnica da multinacional americana de tecnologia em 
um painel de status de serviços. Mas as 
consequências não ficaram restritas ao país.
Fonte::Valor

Eleição põe IPOs brasileiros em risco após onda de 
R$ 65 bilhões.
Desde o começo de setembro, nenhuma oferta teve 
preço fixado na bolsa local, com várias empresas 
cancelando ou suspendendo as transações.
A maior economia da América Latina enfrentará uma 
eleição presidencial que deixará os investidores 
apreensivos no próximo ano, enquanto a turbulência 
política já começou a afetar algumas transações. O 
mercado acionário local recuou 10% neste ano, 
figurando entre as piores bolsas globais.
À medida que o Brasil avança com uma forte alta de 
juros para controlar a inflação e os traders se 
preparam para o que pode ser uma eleição 
polarizada em outubro, sinais de desaceleração já 
emergiram.
Fonte:: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/07/mercado-livre-e-ifood-sofrem-impacto-com-falha-da-nuvem-da-amazon-web-services.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/07/eleicao-poe-ipos-brasileiros-em-risco-apos-onda-de-r-65-bilhoes/
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Bolsonaro edita medida provisória que viabiliza 
Auxílio Brasil de R$ 400. 
Pagamentos começam na 6ª feira (10.dez) para 
quem já está no programa.
O Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro 
para 14,5 milhões de famílias com um valor médio 
de R$ 217,18 –o equivalente ao valor médio do 
Bolsa Família reajustado pela inflação. 
Em dezembro, chegará a R$ 400, como prometido 
pelo presidente Jair Bolsonaro. A MP cria um 
Benefício Extraordinário para as famílias que já 
integram o programa Auxílio Brasil. Será equivalente 
ao valor necessário para que passem a receber R$ 
400 por mês no programa. Inicialmente, será pago 
apenas em dezembro de 2021.
Fonte: Poder 360

Lira e Pacheco fecham acordo para promulgar 
pontos comuns da PEC dos Precatórios.
Itens já aprovados pelas duas Casas serão 
promulgados possivelmente nesta quarta, 
possibilitando a abertura de um espaço fiscal de 
R$ 62,2 bilhões no Orçamento para pagar o 
Auxílio Brasil em 2022.
Já as alterações feitas pelo Senado na PEC dos 
Precatórios serão analisadas pelos deputados 
em sessão na próxima terça-feira, quando deve 
ocorrer a última semana de atividades do Poder 
Legislativo em 2021.
Fonte: Valor

https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-edita-medida-provisoria-que-viabiliza-auxilio-brasil-de-r-400/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/12/07/lira-e-pacheco-fecham-acordo-para-promulgar-pontos-comuns-da-pec-dos-precatorios.ghtml
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Carência da Evergrande termina sem pagamento a 
credores.
Nos próximos dias vencem prazos para outras 
companhias altamente endividadas do setor 
imobiliário
Após o término do período de um mês de carência, 
alguns detentores de títulos da China Evergrande 
Group ainda não receberam os pagamentos 
referentes a cupons em atraso, sinalizando um 
possível calote da incorporadora que se prepara 
para uma das maiores reestruturações de dívida já 
vistas no país asiático.
A Evergrande tem cerca de US$ 19,2 bilhões em 
títulos offshore e US$ 8,4 bilhões em instrumentos 
de dívida local, de acordo com dados compilados 
pela Bloomberg. Seu passivo total superava US$ 
300 bilhões em junho.
Fonte:: Infomoney

EUA adotarão fortes sanções se Rússia invadir a 
Ucrânia, diz Biden a Putin.
Alerta foi feito durante uma aguardada 
videoconferência entre o presidente americano e o 
líder russo, Vladimir Putin.
“[Biden] deixou claro que os EUA e nossos aliados 
[europeus] responderiam com fortes medidas 
econômicas e outras em caso de uma escalada 
militar”, afirmou a Casa Branca, no comunicado, sem 
especificar que outras ações seriam essas.
Também em nota, o Kremlin informou que Putin pediu 
a Biden uma garantia vinculativa de que a Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não continuará se 
expandindo para o Leste Europeu. A Rússia também 
quer que a aliança militar liderada pelos EUA se 
comprometa a não instalar equipamentos militares 
em países próximos ao território russo
Fonte: Valor

https://www.infomoney.com.br/mercados/carencia-da-evergrande-termina-sem-pagamento-a-credores/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/01/varejo-de-moda-investe-em-robos-para-acelerar-entrega-de-pedidos.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/06/eua-anunciam-boicote-diplomatico-a-olimpiada-de-inverno-na-china.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

Ásia
As ações asiáticas devem abrir em alta depois que os papéis de tecnologia levaram as ações dos Estados 
Unidos à sua maior alta em nove meses, com os investidores apostando que a variante ômicron da Covid-19 
não vai impedir a recuperação global.
Os futuros apontam para alta no Japão e em Hong Kong. As ações australianas sobem.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
As ações europeias parecem estar prontas para fazer uma pausa para respirar após os ganhos substanciais 
de ontem, quando os investidores apostaram nos sinais de que a ômicron pode ser menos perigosa do que 
inicialmente temido.
Fonte: Reuters

EUA
Os contratos do S&P 500 e do Nasdaq 100 registraram ganhos no início do pregão asiático, depois que o 
S&P 500 teve o maior ganho desde março, apagando as perdas sofridas após a queda violenta há uma 
semana atrás. O Nasdaq 100 saltou 3%. Os medidores de volatilidade recuaram, com o índice de volatilidade 
Cboe caindo.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/08/mercados-sobem-na-asia-com-alivio-de-temores-sobre-variante-omicron/
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-europe-ready-take-breather-2021-12-08/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/08/mercados-sobem-na-asia-com-alivio-de-temores-sobre-variante-omicron/
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Petróleo
Os preços do petróleo estenderam os ganhos com o otimismo de que a variante do vírus ômicron pode não ser 
tão grave quanto se temia, diminuindo a preocupação com a perspectiva de demanda.  Os futuros em Nova 
York subiam para mais de US$ 71, enquanto os de Londres chegaram a US$ 75, com a recuperação dos 
mercados de ações. Os dados iniciais mostram que o aumento nos casos de ômicron não sobrecarregou os 
hospitais até agora, mas alguns países ainda implementaram restrições às viagens que devem reduzir a 
demanda de combustível para aviação.
Fonte: Bloomberg Línea

Minério de Ferro
O minério de ferro voltou a ultrapassar US$ 110 por tonelada, atingindo o maior preço em mais de cinco 
semanas. A expectativa é que o plano do governo chinês de aliviar as restrições ao setor imobiliário aumente a 
demanda.  Os contratos futuros de minério subiram mais de 9% em Singapura. A alta ganhou fôlego após a 
divulgação de dados alfandegários mostrando que as importações chinesas de minério de ferro alcançaram o 
maior nível em mais de um ano.
O consumo tende a se recuperar em dezembro, com a retomada da produção de aço e a ampliação das margens 
de lucro das siderúrgicas. Em um impulso adicional, líderes do governo prometeram estabilizar a economia e 
fornecer moradia a custos mais acessíveis no ano que vem.
Fonte:Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/07/petroleo-sobe-com-menor-preocupacao-por-omicron/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/07/alivio-no-setor-imobiliario-chines-impulsiona-minerio-de-ferro/
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