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                    FRASE DO DIA

 
 Uma pessoa que nunca 
cometeu um erro, nunca tentou 
nada de novo.

Albert Einstein ,
Físico e uma das mentes mais 
brilhantes do século XX.
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Queiroga diz que 'expectativa' é restabelecer 
ConecteSus até a próxima terça-feira.
Sistema foi invadido por hackers na madrugada de 
sexta-feira. Saúde informou que os registros dos 
brasileiros vacinados contra a Covid-19 foram 
recuperados sem perda de informações.
Neste domingo, o Ministério da Saúde informou que 
o processo para recuperação dos registros dos 
brasileiros vacinados contra a Covid-19 foi 
finalizado, sem perda de informações, mas não 
informou qual seria a data para restabelecimento 
dos sistemas.
Fonte::G1

N O T Í C I A S  D O  D I A

Cenário Brasil arazulcapital.com

Chuvas deixam 7 mortos e 3.700 desabrigados na 
Bahia; 70 mil foram afetados.
Em Minas Gerais, que também sofre com as 
enchentes, duas pessoas morreram na última 
semana.
As enchentes no sul baiano e no norte de Minas 
foram provocadas por um ciclone extratropical 
formado na costa sul do país —as chuvas chegaram 
a gerar 450 mm de chuvas no extremo sul da Bahia 
no meio da semana. De acordo com o prefeito de 
Camacan, Paulo do Gás (Podemos), estas são as 
piores inundações dos últimos 35 anos.
Fonte:: UOL 

https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/12/12/queiroga-diz-que-expectativa-e-restabelecer-conectesus-ate-a-proxima-terca-feira.ghtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/12/12/chuvas-sul-da-bahia-desabrigados-minas-gerais-mortes.htm


N O T Í C I A S  D O  D I A

Empresas e Mercados arazulcapital.com

Nutrien vai investir mais R$ 600 milhões no Brasil.
Múlti ampliará número de misturadoras e sua rede de 
revendas.
Uma das maiores empresas de fertilizantes e 
comercialização de insumos agrícolas em geral, a 
canadense Nutrien pretende investir cerca de R$ 600 
milhões em 2022 para expandir seus negócios no 
Brasil, um dos mercados em que mais tem crescido 
nesses últimos anos. O faturamento da múlti no país 
chegou a R$ 1,8 bilhão em 2020 e deverá aumentar 
70% este ano, para um patamar nove vezes superior 
ao de 2019.
No total, a capacidade de produção das plantas chega 
a 700 mil toneladas anualmente. Dias adiantou ao 
Valor que, para os próximos anos, o plano é contar 
com 12 unidades no país, com capacidade conjunta 
para suprir 10% da demanda nacional.
Fonte::Valor

Na busca por corte de CO2, Petrobras perde corrida 
para seus pares.
Mesmo triplicando investimentos previstos, planos da 
estatal brasileira são tímidos em relação às gigantes 
do setor.
Diante da pressão ambiental sobre as petroleiras no 
mundo, a Petrobras aumentou, de US$ 1 bilhão para 
US$ 2,8 bilhões, os investimentos em 
descarbonização no seu novo plano de negócios 
2022-2026, em relação ao planejamento anterior. 
Levantamento do Valor, com base na estratégia de um 
grupo de multinacionais do setor (BP, Chevron, Eni, 
Equinor, ExxonMobil, Shell e TotalEnergies) mostra, no 
entanto, que o orçamento da estatal para o baixo 
carbono ainda é tímido ante os pares globais.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/12/13/nutrien-vai-investir-mais-r-600-milhoes-no-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/12/na-busca-por-corte-de-co2-petrobras-perde-corrida-para-seus-pares.ghtml
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Governo vai estender seguro-desemprego dos 
atingidos pelas chuvas na Bahia.
Famílias também poderão solicitar à Caixa a pausa 
dos pagamentos da casa própria, por até 90 dias.
Bolsonaro sobrevoou a área atingida pelas 
enchentes neste domingo (12.dez.2021) com os 
ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento 
Regional), João Roma (Cidadania) e Marcelo Queiroga 
(Saúde). 
No fim da visita, Marinho disse que o governo 
decidiu estender por 2 meses o seguro-desemprego 
das famílias da região. A área comandada por 
Marinho também liberou R$ 5,8 milhões para a 
recuperação de municípios atingidos pelas chuvas.
Fonte: Poder 360

Dallagnol se filia ao Podemos repetindo discurso 
de Moro contra Lula e Bolsonaro.
Álvaro Dias, presente na filiação, afirmou que 
Dallagnol será candidato a deputado federal. 
O ex-coordenador da força-tarefa da Operação 
Lava-Jato Deltan Dallagnol filiou-se nesta 
sexta-feira ao Podemos. A cerimônia de filiação 
ocorreu num hotel em Curitiba e contou com a 
presença do ex-juiz Sergio Moro, que aderiu ao 
partido no mês passado e foi tratado no evento 
como candidato à Presidência em 2022.  
Dallagnol não declarou se vai sair candidato a algum 
cargo público na eleição do ano que vem.
Fonte: Valor

https://www.poder360.com.br/brasil/governo-vai-estender-seguro-desemprego-dos-atingidos-pelas-chuvas-na-bahia/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2021/12/10/dallagnol-se-filia-ao-podemos-repetindo-discurso-de-moro-contra-lula-e-bolsonaro.ghtml


N O T I C I A S  D O  D I A

Cenário Mundial arazulcapital.com

EUA, Austrália, Dinamarca e Noruega vão 
controlar exportações de tecnologias de 
vigilância.
Países argumentam que “com muita frequência” 
essas tecnologias de vigilância são utilizadas para 
perseguir opositores, assediar defensores dos 
direitos humanos e intimida minorias.
O anúncio da Casa Branca foi feito nesta sexta-feira 
(10), último dia da Cúpula pela Democracia 
promovida pelo governo Joe Biden. 
Canadá, Françnça, Holanda e Reino Unido também 
apoiarão a iniciativa. Os Estados Unidos já têm 
tomado medidas contra o uso de tecnologias de 
vigilância contra os direitos humanos e, no 
movimento mais recente, incluiu a empresa 
israelense NOS Group, criadora do programa 
Pegasus, em uma lista de atenção.
Fonte:: Valor

Mortos por tornados nos EUA passam de 90, e 
equipes buscam sobreviventes.
Equipes de resgate retomaram as buscas por 
sobreviventes nos Estados Unidos neste 
domingo (12), depois que uma série de 
tornados atingiu ao menos seis estados, 
deixando mais de 90 mortos e um rastro de 
edifícios reduzidos a escombros.  
O governador do Kentucky, Andy Beshear, 
afirmou que a amplitude dos danos tornou a 
operação de resgate um desafio em seu estado, 
onde foram relatadas 80 mortes —um número 
que deve aumentar. "Algumas cidades já não 
existem mais", disse Beshear à rede CNN. "A 
cidade natal do meu pai, Paxton, não está de pé. 
É difícil de descrever."
Fonte:: Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/10/eua-australia-dinamarca-e-noruega-vao-controlar-exportacoes-de-tecnologias-de-vigilancia.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/12/mortos-por-tornados-nos-eua-passam-de-90-e-equipes-buscam-sobreviventes.shtml


A B E R T U R A

Mercados Internacionais arazulcapital.com

C O N T I N U A ⇢

EUA
O S&P 500 fechou em uma alta recorde na sexta-feira, com as apostas de que a economia dos Estados 
Unidos pode resistir ao movimento do Federal Reserve de reduzir o estímulo para conter as pressões sobre 
os preços.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os futuros apontavam para uma alta na Austrália, Japão e Hong Kong.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
As ações europeias apresentam alta na segunda-feira, conforme a atenção mudou da variante covid do 
ômicron para as decisões de política monetária de alguns dos maiores bancos centrais do mundo.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/12/decisao-do-fed-sobre-inflacao-e-omicron-devem-ditar-sentimento-do-mercado/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/12/decisao-do-fed-sobre-inflacao-e-omicron-devem-ditar-sentimento-do-mercado/
https://www.cnbc.com/2021/12/13/european-markets-from-open-to-close-stocks.html


C O N T I N U A ⇢

Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
Os preços do petróleo sobem na segunda-feira, estendendo os ganhos da última sexta-feira, ajudados pelo 
crescente otimismo de que o impacto da variante do coronavírus ômicron será limitado no crescimento 
econômico global e na demanda de combustível.
Fonte: CNBC

Minério de Ferro
Os futuros de ferrosos chineses fecharam em alta na segunda-feira, com o contrato de minério de ferro de 
referência subindo quase 6% em um ponto após duas sessões de perdas, como uma promessa do governo de se 
concentrar na estabilidade econômica no próximo ano, reforçou as perspectivas de demanda.
Fonte:Reuters

Café
Os contratos futuros do café arábica na ICE fecharam em queda de mais de 3% nesta sexta-feira, para uma 
mínima da semana, estendendo a retração do mercado desde um pico de 10 anos atingido no início desta 
semana.
Fonte: Reuters

https://www.cnbc.com/2021/12/13/oil-markets-opec-russia-covid-omicron.html
https://www.reuters.com/markets/commodities/benchmark-iron-ore-futures-jump-china-vows-stabilise-economy-2021-12-13/
https://br.investing.com/news/economy/cafe-arabica-cai-3-na-ice-com-realizacao-de-lucros-952406
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