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Surto de covid-19 atinge cruzeiros na costa 
brasileira.
As embarcações MSC Splendida, atracada no Porto 
de Santos, e Costa Diadema, em Salvador, enfrentam 
surtos de covid-19, com pelo menos 146 pessoas 
contaminadas. Os casos foram notificados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no 
dia 30. No mesmo dia, a Anvisa informou que decidiu 
interromper as atividades da Costa Diadema.  
A medida foi adotada após a investigação 
epidemiológica conduzida pela agência e por técnicos 
das Secretarias de Saúde do Estado da Bahia e do 
Município de Salvador, que concluiu pela declaração 
de transmissão comunitária de Covid-19, nível 4, a 
bordo da embarcação, nos termos da Portaria do 
Ministério da Saúde GM/MS 2.928, de 2021.
Fonte:: Valor
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Cenário Brasil arazulcapital.com

Governo destinará R$ 200 mi para consertar 
estradas na Bahia após chuvas. 
Recursos serão utilizados na recuperação de 
acessos rodoviários dos estados do Amazonas, 
Bahia, Minas Gerais, Pará e São Paulo.
A situação mais crítica está no estado da Bahia, 
onde semanas de chuvas torrenciais fizeram com 
que dois rios transbordassem e explodissem em 
duas represas no fim de semana de Natal. Vinte 
pessoas morreram, 60.000 estão desabrigadas e um 
total de 470.000 afetadas, de acordo com a Força de 
Defesa Civil. O estado registra o maior índice 
pluviométrico acumulado em dezembro em 32 anos, 
e outras dez barragens ali estão sendo monitoradas 
quanto a risco de rompimento.
Fonte:: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/02/todos-os-cruzeiros-martimos-que-operam-na-costa-brasileira-tm-casos-de-covid-19.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/28/governo-destinara-r-200-milhoes-para-consertar-estradas-destruidas-por-chuvas/
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Empresas e Mercados arazulcapital.com

Fusões e aquisições devem continuar expansão 
frenética em 2022.
Empresas anunciaram mais de US$ 5 trilhões em 
acordos em 2021, segundo dados compilados pela 
Bloomberg, quase US$ 1 trilhão acima do recorde 
anual anterior de 2017.
O ano de 2021 foi marcado por empresas icônicas 
como Johnson & Johnson e General Electric 
anunciando cisões corporativas, uma disputa pela 
empresa ferroviária Kansas City Southern que 
terminou com a aquisição de US$ 31 bilhões pela 
Canadian Pacific Railway, e a planejada fusão da 
unidade de mídia da AT&T com a Discovery.
Fonte:Bloomberg Línea

Demanda nas festividades de fim de ano traz 
otimismo para 2022.
O bom momento para o setor de turismo nas 
festividades do fim do ano reforçou o otimismo do 
segmento para 2022, quando entidades e empresários 
esperam forte demanda por pacotes e viagens.
O mercado mostra reação, mesmo com a ômicron — 
esta variante do coronavírus, embora mostre 
capacidade alta de contágio, tem índice de mortalidade 
significativamente inferior às variantes anteriores e 
boa parte dos brasileiros está vacinada. Assim, o 
turista, mais confiante, voltou a pesquisar e comprar 
viagens.
Fonte: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2021/12/28/banqueiros-esperam-mais-fusoes-e-aquisicoes-apos-recorde-em-2021/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/02/turismo-demanda-nas-festividades-de-fim-de-ano-traz-otimismo-para-2022.ghtml
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AGU pede ao STF para negar pedido de 
afastamento do secretário nacional de Justiça.
Vicente Santini virou alvo da Corte depois que 
funcionários do Ministério da Justiça relataram à 
PF terem sofrido pressão interna para barrar o 
processo de extradição do blogueiro bolsonarista 
Allan dos Santos.
Fonte: Valor

Setor químico prevê R$ 11,5 bi em perdas com 
aprovação de MP.
Bolsonaro assinou nesta 6ª feira (31.dez.2021) 
medida que passa alíquota de PIS/Cofins para 
11,7%.
A indústria química prevê um impacto de R$ 11,5 
bilhões na cadeia produtiva no setor em 2022 
com a revogação do Reiq (Regime Especial da 
Indústria Química), que foi implementado pela MP 
1095/2021 editada nesta 6ª feira (31.dez.2021). 
A justificativa da revogação do regime especial é a 
isenção da alíquota de Imposto de Renda sobre o 
leasing (espécie de aluguel) de aeronaves em 
2022 e 2023.
Fonte::Poder 360

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/02/agu-pede-ao-stf-para-negar-pedido-de-afastamento-do-secretrio-nacional-de-justia.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/setor-quimico-preve-r-115-bi-em-perdas-com-aprovacao-de-mp/
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Cenário Mundial arazulcapital.com

China não cumpre metas do acordo comercial com 
Trump e cria dilema para Biden.
A Casa Branca pode restabelecer certas tarifas -- 
mas Pequim pode reduzir as compras dos EUA ou 
adotar medidas contra empresas americanas -- ou 
pode ignorar o déficit, sem consequências para 
China.
O compromisso de Pequim de aumentar as 
compras de bens e serviços dos EUA no âmbito de 
um pacto comercial de 2020 venceu na sexta-feira, 
com a China deixando de cumprir suas metas por 
uma larga margem, criando um dilema para o 
governo Biden enquanto este prepara uma 
resposta.
Fonte:: Valor

Partido Verde da Alemanha lidera ataque contra 
energia nuclear na UE.
A Alemanha, a Áustria e Luxemburgo atacaram o plano 
de Bruxelas de classificar a energia nuclear como 
tecnologia sustentável no sistema de classificação 
para investimentos verdes da União Europeia, que é 
central para os planos de descarbonizar a economia do 
bloco. 
O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, que é 
membro do Partido Verde na coalizão que governa o 
país, disse: "É questionável se esse 'esverdeamento' 
terá aceitação no mercado financeiro". Habeck disse à 
agência de notícias alemã DPA no sábado (1º) que 
"não havia necessidade desse acréscimo às regras de 
classificação".
Fonte::Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/02/china-no-cumpre-metas-do-acordo-comercial-com-trump-e-cria-dilema-para-biden.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/verdes-da-alemanha-lideram-ataque-contra-energia-nuclear-na-ue.shtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os futuros de ações dos EUA subiram na manhã de segunda-feira, já que Wall Street parecia começar 2022 
em bases sólidas. Os contratos futuros vinculados ao Dow Jones Industrial Average subiram 104 pontos, ou 
cerca de 0,3%. Os do S&P 500 avançaram 0,32% e o Nasdaq 100 ganhou cerca de 0,4%.
Fonte: CNBC

Ásia
O índice Hang Seng de Hong Kong derramou ganhos anteriores e fechou 0,53% abaixo em 23.274,75.  A 
negociação de ações e produtos estruturados da incorporadora chinesa China Evergrande Group foi 
interrompida em Hong Kong na segunda-feira, de acordo com um comunicado da bolsa. Nenhuma razão 
imediata foi dada para a parada.
Fonte: CNBC

Europa 
As ações europeias iniciaram o novo ano de negociações com um estrondo na segunda-feira, com a maioria 
dos principais índices regionais em alta no primeiro dia de negociação do novo ano.  O DAX da Alemanha 
subiu 0,9% nas negociações iniciais, enquanto o CAC 40 da França foi quase 1% maior. O FTSE MIB da Itália 
subiu 1% após um início plano para a sessão e o IBEX da Espanha foi 0,6% mais alto.
Fonte: CNBC

https://www.cnbc.com/2022/01/02/futures-stock-market-news-open-to-close.html
https://www.cnbc.com/2022/01/03/asia-markets-first-trading-day-of-2022-currencies-oil.html
https://www.cnbc.com/2022/01/03/european-markets-head-for-positive-open-as-new-year-trading-begins.html


C O N T I N U A ⇢

Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
O petróleo subiu para US $ 79 o barril na segunda-feira, apoiado pela oferta restrita e esperanças de uma maior 
recuperação da demanda em 2022, estimulada em parte pela visão de que a variante do coronavírus Omicron 
provavelmente não afetará significativamente as perspectivas.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Os futuros de minério de ferro de referência da China registraram seu primeiro declínio anual em três, com um 
ano de montanha-russa em que os preços atingiram níveis recordes antes de cairem quase pela metade em 
meio às rígidas restrições à produção de Pequim para atender às metas de mudança climática.  O contrato 
futuro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian para entrega em maio terminou 
0,9% mais alto, a 680 yuans (US $ 106,71) por tonelada na sexta-feira, após queda de 12% em 2021.
Fonte:Reuters

Ouro
Os preços do ouro se mantiveram estáveis   na segunda-feira, com os rendimentos mais altos do Tesouro dos 
EUA compensando o sentimento de compra de portos-seguros devido ao aumento global das infecções por 
COVID-19 impulsionadas pela Ômicron.
Fonte:Reuters

https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-starts-new-year-positive-note-pandemic-worries-curb-gains-2022-01-03/
https://www.reuters.com/markets/commodities/benchmark-iron-ore-end-2021-with-12-plunge-amid-china-climate-efforts-2021-12-31/
https://br.investing.com/news/economy/fundecitrus-indica-quebra-mais-acentuada-na-safra-de-laranja-de-spmg-952207
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