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Cenário Brasil arazulcapital.com

Inflação medida pelo IGP-M sobe 1,94% na segunda
prévia de fevereiro, diz FGV.
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) avançou 1,94%
na segunda parcial de fevereiro, após subir 1,95% no
mesmo período do mês anterior, informou o Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-
Ibre). Com a prévia, o IGP-M em 12 meses desacelerou de
17,06% para 16,25%.
Com peso de cerca de 60% sobre o indicador geral, o Índice
de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 2,52% no segundo
decêndio de fevereiro, ante 2,51% em igual período de
janeiro.
Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,30% na
segunda prévia de fevereiro, contra 0,32% em janeiro. O
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) desacelerou
para 0,44% na segunda parcial de fevereiro. No mês
anterior, o índice foi de 0,57%.
Fonte: Valor Invest

Governo federal anuncia uso das Forças Armadas,
envio de remédios e isenção de imposto em
Petrópolis.
No Diário Oficial da União, foi publicada portaria do
Ministério da Defesa autorizando o uso das Forças
Armadas em apoio à Defesa Civil na Região Serrana do Rio.
Haverá um Comando Conjunto, com o Exército à frente, que
deverá fornecer "os recursos operacionais necessários",
apoiando a Defesa Civil e o trabalho dos órgãos municipais,
estaduais e federais. Se for necessário, poderá pedir ajuda
à Marinha e à Força Aérea, que deverão permanecer "em
condições de disponibilizar recursos operacionais e
logísticos".
A Caixa Econômica Federal anunciou a liberação do saque
calamidade do FGTS para moradores de áreas afetadas
pelas chuvas. O valor máximo para retirada é de R 6.220. O
banco também vai possibilitar a pausa de até 90 dias nos
contratos de financiamento habitacional.
Fonte: Valor

https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2022/02/17/inflacao-medida-pelo-igp-m-sobe-194percent-na-segunda-previa-de-fevereiro-diz-fgv.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/02/17/governo-federal-anuncia-uso-das-forcas-armadas-envio-de-remedios-e-isencao-de-imposto-em-petropolis.ghtml
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Vamos tem resultado recorde e busca agora mais
clientes.
A Vamos (VAMO3), empresa do grupo Simpar (SIMH3) que
atua na locação e comercialização de veículos pesados e
máquinas como caminhões, tratores e empilhadeiras,
apresentou hoje o maior lucro líquido desde seu IPO, em
janeiro do ano passado. Os R$ 117,7 milhões registrados
no quarto trimestre de 2021 representam um desempenho
mais do que duas vezes superior ao lucro do mesmo
período do ano anterior. A receita trimestral totalizou R$
807,2 milhões, 90,7% maior do que a registrada no quarto
trimestre de 2020, enquanto o Ebitda do período foi de R$
300,5 milhões, um crescimento de quase 70%.
A sequência de resultados trimestrais positivos é atribuída
ao modelo de negócios implementado pela empresa no
Brasil.
Fonte: Bloomberg Línea

Intelbras compra Renovigi e dobra aposta em energia
solar.
A Intelbras – mais conhecida por seus interfones, telefones
e sistemas de segurança – está comprando a Renovigi, a
maior fabricante de sistemas fotovoltaicos no Brasil,
dobrando sua aposta no mercado de energia solar. Esta é a
maior aquisição da história da Intelbras desde que ela foi
fundada há 46 anos em Santa Catarina. A empresa fez seu
IPO na B3 há um ano. A Intelbras vai pagar R$ 334 milhões
pela Renovigi, e o acordo prevê um earnout de 15% (R$ 50
milhões) condicionado a metas de EBITDA.
A aquisição traz ganhos de escala, capacidade de
distribuição complementar e ganhos nas negociações com
fornecedores e prioridade na importação de insumos.
Fonte: Brazil Journal

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/18/vamos-tem-resultado-recorde-e-busca-agora-mais-clientes/
https://braziljournal.com/intelbras-compra-renovigi-e-dobra-aposta-em-energia-solar
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General destaca que urnas 'são usadas há 26 anos' e
defende servidores do TSE.
O general declinou do convite para assumir a direção-geral
do TSE no momento em que o presidente Jair Bolsonaro
recrudesceu sua investida contra as urnas eletrônicas no
país. O ministro Edson Fachin, que assumirá a Presidência
do TSE na próxima terça-feira, disse que a justiça pode
estar sob ataque de hackers graças à omissão de países
como a Rússia na adoção de controles adequados.
No mesmo dia, Bolsonaro chamou os ministros da Corte de
“adolescentes” e cobrou um posicionamento das Forças
Armadas ao relatório de 704 páginas do TSE em resposta
às perguntas encaminhadas pelos militares
Fonte: Valor

Rejeição a Lula sobe para 43%, mas ainda é a menor.
A taxa de rejeição do voto no ex-presidente Lula (PT)
aumentou no último mês, mas ainda menor que as de
todos os outros principais candidatos nas eleições
presidenciais de 2022. Segundo pesquisa PoderData
realizada de 13 a 15 de fevereiro de 2022, hoje 43% dos
eleitores declara que não votaria no petista “de jeito
nenhum”, uma alta de 5 pontos em comparação a 1 mês
antes.
Os outros nomes testados têm taxas mais altas de
rejeição: Sergio Moro (Podemos) tem 50%, Jair Bolsonaro
(PL) tem 54%, Ciro Gomes (PDT) marca 56% e João Doria
(PSDB) é o mais rejeitado dentre os 5, com 60%.
Fonte: Poder 360

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/02/17/general-destaca-que-urnas-sao-usadas-ha-26-anos-e-defende-servidores-do-tse.ghtml
https://www.poder360.com.br/poderdata/poderdata-rejeicao-a-lula-sobe-para-43-mas-ainda-e-a-menor/
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Cenário Mundial arazulcapital.com

Biden diz que há “alto risco” de Rússia invadir a
Ucrânia.
Em breve entrevista na Casa Branca antes de embarcar
para Cleveland, Biden afirmou que há “todas as indicações”
de que a Rússia está preparada para entrar na Ucrânia.
"Minha impressão é a de que isso acontecerá nos próximos
dias", disse ele.
Biden afirmou que a Rússia continua movendo tropas na
região e que os EUA têm motivos para acreditar que o
Kremlin pode estar envolvido em uma operação "bandeira
falsa" na Ucrânia, que seria usada como pretexto para uma
invasão.
Questionado se ainda é possível resolver a crise
diplomaticamente, Biden respondeu que sim, mas que não
pretende telefonar em breve para o presidente russo,
Vladimir Putin.
Fonte: Valor

Canadá vai bloquear conta bancária de quem
participar de protestos antivacina.
Os bancos terão autorização para congelar as contas de
qualquer pessoa ligada aos atos. Inicialmente puxada pela
categoria dos caminhoneiros, a mobilização agrupa ex-
policiais, veteranos do exército e desempregados.
A medida, anunciada pelo premiê Justin Trudeau e
detalhada pela ministra das Finanças, Chrystia Freeland,
faz parte das ações previstas no estado de emergência
nacional decretado na segunda.
Com isso, o Estado terá o poder de suspender liberdades
civis para manter a ordem, e um dos pontos principais é a
tentativa de cortar a origem do dinheiro que tem permitido
a organização dos atos.
Fonte: Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/02/17/biden-diz-que-ha-alto-risco-de-russia-invadir-a-ucrania.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/02/canada-vai-bloquear-conta-bancaria-de-quem-participar-de-protestos-antivacina.shtml
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Mercados Internacionais arazulcapital.com

EUA
Os mercados de ações caíram nesta quinta, enquanto os operadores buscavam proteção em títulos do 
governo e outros ativos considerados defensivos, conforme as preocupações com os riscos geopolíticos se 
somavam aos temores com as perspectivas para a política monetária do banco central.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados asiáticos de ações estenderam o sell-off nesta sexta-feira, enquanto os investidores 
buscaram por ativos considerados defensivos, incluindo títulos e ouro, contra riscos geopolíticos do impasse 
na Ucrânia.
Fonte:: Bloomberg Línea

Europa 
Os mercados europeus estavam silenciados na sexta-feira, com o sentimento global em jogo à medida que
a crise Ucrânia-Rússia atinge um momento crucial.
Fonte: CNBC

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/17/sp-500-desaba-21-e-nasdaq-cai-3-com-busca-por-ativos-de-protecao/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/02/18/asia-mantem-sell-off-de-acoes-mas-futuros-de-ny-iniciam-dia-com-alta/
https://www.reuters.com/markets/stocks/live-markets-european-shares-seen-tracking-wall-street-rally-2022-02-01/
https://www.cnbc.com/2022/02/18/europe-markets-russia-ukraine-crisis-develops.html
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Petróleo
Os preços do petróleo estenderam as perdas na sexta-feira
e caminhavam para uma queda semanal, já que a
perspectiva de uma oferta extra do Irã retornando ao
mercado eclipsou os temores de uma possível interrupção
no fornecimento decorrente de uma invasão russa da
Ucrânia.
Fonte: Reuters

Gás Natural
Os Futuros do Gás Natural caíram durante a sessão
europeia na sexta-feira. Na Bolsa Mercantil de Nova York,
Os Futuros do Gás Natural em Março foram negociados na
entrega a US$ 4,430 por milhões de unidades térmicas
Britânicas no momento da escrita, caindo 1,25%.
Fonte: Reuters

https://www.reuters.com/business/energy/oil-falls-prospect-iran-oil-sanctions-easing-2022-02-18/
https://br.investing.com/news/commodities-news/os-futuros-do-gas-natural-cairam-durante-a-sessao-europeia-975276
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arazulcapital.comAgenda do Dia

● Núcleo de Vendas no 
Varejo (Mensal) (Jan);

● Vendas no Varejo (Anual) 
(Jan).

● Vendas de Casas Usadas 
(Mensal) (Jan);

● Índice de Indicadores 
Antecedentes dos EUA 
(Mensal) (Jan);

● Discurso de Evans, 
Presidente do Fed de 
Chicago;

● Discurso de Waller, 
membro do Fed;

● Relatório de Política 
Monetária do Fed;

● Discurso de Williams, 
membro do FOMC.

● BRL – Posições líquidas 
de especuladores no 
relatório da CFTC.

GRÃ-BRETANHA EUA BRASIL
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