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Uma dica: Nunca tome decisões 
em baixa. Tome sempre em alta.

Flávio Augusto,
Fundador da Wise up.
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Ministério da Justiça exige que Itapemirim elabore 
plano de reparação a consumidores.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública exigiu 
que a Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) elabore 
um plano de atendimento aos passageiros lesados 
pela paralisação da companhia, anunciada na 
sexta-feira, e disse que não descarta a aplicação de 
uma sanção administrativa à empresa.
Uma das principais preocupações do Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) é o fato 
de a companhia ter anunciado a descontinuidade dos 
trabalhos e não ter deixado nenhum canal aberto 
para o atendimento aos consumidores, seja virtual, 
presencial ou por telefone.
Fonte:: Valor
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Auditores da Receita se dizem ‘humilhados’ pelo 
governo e convocam paralisação.
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal (Sindifisco) convocou nessa 
terça-feira (21) uma paralisação da categoria, em 
protesto contra a queda de um suposto acordo com 
a equipe econômica para a instituição de um bônus 
de eficiência.
Auditores argumentam que a Receita vem 
quebrando recordes de arrecadação, graças “ao 
empenho extraordinário” dos seus servidores. “Esse 
empenho foi derivado, sobretudo, da expectativa em 
ver solucionada, finalmente, a regulamentação do 
bônus de eficiência, fruto de acordo salarial 
entabulado há 5 anos”, reclama o sindicato.
Fonte:: Valor

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/21/ministerio-da-justica-exige-que-itapemirim-elabore-plano-de-reparacao-a-consumidores.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/12/21/auditores-da-receita-se-dizem-humilhados-pelo-governo-e-convocam-paralisao.ghtml
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Eve, da Embraer, e Zanite acertam fusão e aceleram 
corrida por “carro voador”.
A fusão entre a Eve e a Zanite Acquisition acelera o 
plano de negócios da empresa de mobilidade aérea 
urbana (UAM, na sigla em inglês) da Embraer e 
assegura recursos suficientes até a certificação do 
veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL) 
que está sendo desenvolvido.
Nesta manhã, a Embraer anunciou a combinação dos 
negócios da Eve com a americana Zanite, formando 
uma nova empresa, a Eve Holding, que será listada na 
Bolsa de Nova York no segundo trimestre de 2022.
Fonte::Valor

Leilão de energia focado em termelétricas 
movimenta R$ 57,3 bilhões.
No total foram 17 vencedores, sendo nove usinas de 
gás natural, cinco de óleo combustível, duas de óleo 
diesel e uma de Biomassa.
Nesta terça-feira (21) foi realizado o leilão para 
contratação de reserva de capacidade de energia pelo 
Ministério de Minas e Energia, onde foram 
movimentados R$ 57,3 bilhões, com deságio 
chegando a 15,34% e expectativa de investimento de 
R$ 5,98 bilhões.  
Focado em termelétricas, o leilão de energia foi o 
último do ano mas o primeiro do Brasil para 
contratação de reserva de capacidade. No total, 
participaram da oferta 132 projetos, com 50.691 
megawatts (MW) de potência, entre 
empreendimentos novos e já existentes, totalizando. 
Fonte: Poder 360

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/20/gerdau-surfa-em-resultado-sob-comando-da-5a-geracao.ghtml
https://www.poder360.com.br/midia/globo-vende-sede-em-sao-paulo-por-r-522-mi-e-pagara-aluguel/
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Após pressão, relator do Orçamento volta atrás e prevê R$ 4,9 bi para Fundo Eleitoral.
Em uma nova reviravolta, parlamentares convenceram o deputado Hugo Leal (PSD-RJ), relator-geral do 
Orçamento, a reduzir o corte previsto para o Fundo Eleitoral em 2022. 
No início da manhã desta terça-feira, a previsão é que R$ 4,7 bilhões seriam destinados ao financiamento de 
campanhas políticas no próximo ano, mas, em meio a relatos de insatisfação, ficou definido que R$ 200 milhões 
que seriam encaminhados para emendas de comissão serão transferidos para o “fundão”.
Com isso, a peça orçamentária do ano que vem reserva R$ 4,9 bilhões para o financiamento das campanhas.
Fonte: Valor

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/20/presidente-eleito-do-chile-promete-atacar-privilegio-de-poucos.ghtml
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Biden planeja ajuda militar e distribuição de 
500 milhões de testes para frear ômicron.
A predominância da variante ômicron entre os 
novos casos de Covid registrados nos EUA e a 
explosão dos números da doença nas últimas 
semanas levaram o governo de Joe Biden a 
diversificar a estratégia de combate à 
pandemia para ir além da vacinação —61,5% 
dos americanos estão com esquema vacinal 
completo. 
Fonte::Folha de São Paulo

Rússia está pronta para agir contra “ameaça” da 
Otan, diz Putin.
Em uma reunião com oficiais militares, Putin 
afirmou que estava “seriamente preocupado” com 
o posicionamento de tropas da Otan perto da 
fronteira do país e com a possibilidade de haver 
armas hipersônicas na Ucrânia que poderiam 
atingir Moscou em menos de dez minutos.
As ameaças de Putin foram feitas após a Rússia ter 
exigido na semana passada que a Otan recuasse 
suas tropas ao ponto em que estavam em 1997, 
antes da adesão de três países que faziam parte da 
União Soviética à aliança militar.
Fonte:: Valor

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/12/biden-planeja-ajuda-militar-e-distribuicao-de-500-milhoes-de-testes-para-frear-omicron.shtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2021/12/21/russia-esta-pronta-para-agir-contra-ameaca-da-otan-diz-putin.ghtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
As principais médias recuperaram acentuadamente na terça-feira, após três dias de perdas em meio a 
temores sobre a variante de omicron da Covid, que se espalhou rapidamente.
Fonte: CNBC

Ásia
As ações da Ásia-Pacífico estavam em alta na negociação de quarta-feira, já que os investidores 
continuaram a avaliar o impacto da variante Omicron Covid.
Fonte: CNBC

Europa 
O Stoxx 600 pan-europeu subiu 0,2% acima da linha plana no início das negociações, com as ações de 
tecnologia subindo 0,8% para ganhos de liderança, enquanto os automóveis caíram 0,4%.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/21/sell-off-global-da-tregua-e-acoes-e-futuros-de-ny-sobem-na-asia/
https://www.cnbc.com/2021/12/22/asia-markets-omicron-covid-variant-turkish-lira-currencies-oil.html
https://www.cnbc.com/2021/12/22/asia-markets-omicron-covid-variant-turkish-lira-currencies-oil.html
https://www.cnbc.com/2021/12/22/europe-markets-open-to-close-investors-monitor-omicron-risk.html
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Petróleo
Os preços do petróleo ficaram estáveis   na quarta-feira, com os participantes do mercado em busca de 
indicadores de demanda de combustível em meio às preocupações com o COVID-19, depois que Cingapura 
suspendeu as viagens sem quarentena e a Austrália renovou seu impulso de vacinação devido a um aumento 
nos casos de variantes do Omicron.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
O minério de ferro deu continuidade à forte recuperação depois de atingir a mínima em 18 meses, impulsionado 
pelas medidas da China para apoiar o setor imobiliário em crise, o que melhora o cenário para a demanda.  Os 
futuros em Singapura subiram mais de 50% em apenas seis semanas.
Fonte:Bloomberg Línea

Gás Natural
Os Estados Unidos devem se tornar o maior exportador mundial de gás natural liquefeito (GNL) em 2022, 
ultrapassando o Catar e a Austrália, e podem manter esse título por muitos anos.
Fonte:Reuters

https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-climbs-weaker-dollar-china-amid-omicron-caution-2021-12-22/
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/21/rali-do-minerio-atinge-50-com-otimismo-sobre-demanda-na-china/
https://br.investing.com/news/stock-market-news/eua-devem-ser-o-maior-exportador-de-gnl-do-mundo-em-2022-956411
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