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Um plano só é útil se puder 
sobreviver à realidade. E um 
futuro cheio de incógnitas é a 
realidade de todos.

Morgan Housel,
Autor do livro: “ A Psicologia 
financeira”.
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36 barragens estão em nível de emergência e são 
monitoradas em Minas Gerais.
A Agência Nacional de Mineração (ANM) informou ao 
Valor que não há registros, até o momento, de 
nenhum incidente em mineradoras e barragens, além 
do transbordamento de um dique de contenção de 
água de chuvas da Mina de Pau Branco, da Vallourec, 
no fim de semana. Mas ressaltou que, em Minas 
Gerais, existem atualmente 36 estruturas em nível 
de emergência monitoradas 24 horas por dia.
O Estado registra nível de chuvas acima da média 
histórica e há preocupação com transbordamento ou 
rompimento de barragens com o aumento do volume 
de águas. 
Fonte:: Valor
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Cenário Brasil arazulcapital.com

Com ajuda do FMI, reservas internacionais sobem 
em 2021.
Depois de cair nos 2 primeiros anos do governo de 
Jair Bolsonaro (PL), as reservas internacionais do 
Brasil apresentaram saldo positivo no ano passado. 
Subiram de US$ 355,6 bilhões em 2020 para US$ 
362,2 bilhões em 2021. 
A alta de 1,8% foi registrada depois de o FMI (Fundo 
Monetário Internacional) depositar US$ 15 bilhões 
nas reservas brasileiras. O depósito ocorreu em 
agosto de 2021, em um pacote de ajuda do FMI aos 
países-membros do fundo na pandemia de 
covid-19.
Fonte:: Poder 360

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/10/chuvas-36-barragens-estao-em-nivel-de-emergencia-e-sao-monitoradas-em-minas-gerais.ghtml
https://www.poder360.com.br/meio-ambiente/brasil-tem-potencial-para-ser-lider-em-sequestro-de-carbono/
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Fundo financiado por Bill Gates pretende investir 
US$ 15 bilhões em tecnologias limpas.
Um fundo público-privado apoiado por Bill Gates se 
prepara para investir em projetos de tecnologia limpa 
no valor de até US$ 15 bilhões nos Estados Unidos, 
União Europeia e Reino Unido, com o objetivo de 
subsidiar sua operação em grande escala e ajudar os 
países a atingir a neutralidade de carbono.
O Breakthrough Energy Catalyst (BEC), que levantou 
US$ 1,5 bilhão em capital privado de firmas e 
entidades filantrópicas, investirá em quatro áreas 
principais: captura direta de ar, hidrogênio verde, 
combustível de aviação e tecnologias para armazenar 
energia.
Fonte:Valor

Santander espera ofertas de ações maiores em um 
ano mais volátil.
O Santander Brasil espera uma quantidade menor de 
ofertas de ações no Brasil, mas transações maiores 
para atender ao crescente apetite do investidor por 
liquidez para fazer frente à volatilidade decorrente do 
calendário eleitoral e do aumento nos juros básicos. 
As ofertas de ações brasileiras movimentaram R$ 155 
bilhões com 85 transações em 2021, apenas 2,5% 
abaixo do recorde de 2020 de R$ 159 bilhões, segundo 
dados compilados pela Bloomberg. 
Embora uma queda de atividade seja esperada em 
meio a um cenário mais adverso, a desaceleração do 
volume não deve ser tão dramática quanto à do 
número de ofertas, de acordo com Gustavo Miranda, 
chefe de banco de investimento do Santander Brasil.
Fonte: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/10/ft-fundo-financiado-por-bill-gates-pretende-investir-us-15-bilhes-em-tecnologias-limpas.ghtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/10/santander-espera-ofertas-de-acoes-maiores-em-um-ano-mais-volatil/
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Acordo entre PSB e PT fica mais difícil em SP 
depois de ação policial.
O PSB decidiu manter a pré-candidatura de 
Márcio França ao governo de São Paulo para 
tentar minimizar o desgaste político do 
ex-governador. França negociava com o PT um 
acordo, com a retirada de sua pré-candidatura e o 
apoio ao petista Fernando Haddad. No entanto, 
depois que o ex-governador se tornou alvo de 
uma operação da Polícia Civil de São Paulo, na 
semana passada, o partido adiou as conversas 
com os petistas e deve reforçar a pré-candidatura 
de França.
Fonte::Valor

Ministério da Saúde vai pedir à Anvisa autorização 
para uso de autoteste de coronavírus.
O Ministério da Saúde vai pedir à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) autorização para uso de 
autoteste de coronavírus no Brasil. De acordo com o 
secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, a pasta 
deve finalizar os trâmites para solicitação à Anvisa 
ainda nesta semana.
A Anvisa tem conversado com o Ministério da Saúde 
sobre o tema,segundo apurou o jornal O Globo. 
Diretores da agência têm discutido internamente e 
em debatido com a pasta para que a medida avance. 
Atualmente, devido a uma resolução da agência não 
é permitido no país o uso de autotestes para 
detecção de covid-19 em casa.
Fonte:: Valor

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/10/acordo-entre-psb-e-pt-fica-mais-dificil-em-sp-depois-de-acao-policial.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/10/ministerio-da-saude-vai-pedir-a-anvisa-autorizacao-para-uso-de-autoteste-de-coronavirus.ghtml


N O T I C I A S  D O  D I A
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Após enviar tropas ao Cazaquistão, Putin promete 
acabar com “revoluções”.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu 
nesta segunda-feira que uma aliança de segurança 
liderada por Moscou protegerá seus aliados de 
“revoluções” na região. A declaração foi feita após o 
Kremlin ter enviado tropas ao Cazaquistão para 
conter uma série de protestos iniciados na semana 
passada.
Putin afirmou que as tropas lideradas pela Rússia 
estavam protegendo a infraestrutura essencial do 
Cazaquistão para ajudar o governo do aliado 
Kassym-Jomart Tokayev a “normalizar a situação” e 
“restaurar a ordem” no país.
Fonte:: Valor

EUA destacam ao Itamaraty necessidade de 
'resposta forte e unida' a agressão russa na Ucrânia.
Em conversa entre o secretário de Estado dos EUA, 
Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores 
do Brasil, Carlos França, o americano compartilhou a 
necessidade de uma resposta forte e unida contra 
uma eventual ofensiva russa na Ucrânia. 
A crise europeia fez parte das prioridades 
compartilhadas entre os dois durante telefonema, 
segundo comunicado do Departamento de Estado dos 
EUA. 
O texto destaca ainda que o responsável pela 
diplomacia americana ressaltou a oportunidade de 
trabalhar com o país no Conselho de Segurança.
Fonte::Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/10/apos-enviar-tropas-ao-cazaquistao-putin-promete-acabar-com-revolucoes.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/01/eua-destacam-ao-itamaraty-necessidade-de-resposta-forte-e-unida-a-agressao-russa-na-ucrania.shtml
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Os mercados de ações dos EUA reduziram o ritmo de perdas, que chegaram a superar 2% pela manhã, após 
os investidores aproveitarem oportunidades com preços que surgiram após cinco dias de baixa - a mais 
longa sequência de perdas desde setembro.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
As ações asiáticas lutam para encontrar uma direção na terça-feira, enquanto os investidores aguardavam a 
aparição do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, perante o Comitê Bancário do Senado, esperando 
por pistas sobre o momento do aperto da política monetária.
Fonte: Reuters

Europa 
As ações europeias estão subindo nesta terça-feira após um surto de volatilidade do mercado global na 
sessão anterior, impulsionado pelas expectativas de que o Federal Reserve dos EUA elevasse as taxas de 
juros em resposta às pressões inflacionárias.
Fonte: Financial Times

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/10/nasdaq-reverte-perdas-e-fecha-no-azul-com-busca-por-barganhas/
https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-wrapup-1-pix-2022-01-11/
https://www.ft.com/content/8b25b6a9-2ccb-487d-b45e-7863fcba3ddd
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Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
O petróleo subiu para US$ 82 o barril na terça-feira, apoiado pela oferta restrita e espera que o aumento dos 
casos de coronavírus e a disseminação da variante Omicron não inviabilizem a recuperação da demanda global.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
Os futuros de minério de ferro de referência na China caíram 2% na segunda-feira, atingidos por preocupações 
de interrupções na produção e transporte nos setores downstream, depois que o país relatou casos da variante 
Omicron do coronavírus no fim de semana.
Fonte: Reuters

Açúcar
Os contratos futuros de açúcar bruto na ICE atingiram uma mínima de cinco meses e meio na última 
segunda-feira, estendendo um fraco início de ano, uma vez que as perspectivas de oferta continuaram a 
melhorar, enquanto o apetite por risco piorou nos mercados financeiros mais amplos.
Fonte:Reuters

https://www.reuters.com/markets/commodities/oil-resumes-climb-renewed-risk-appetite-tight-opec-supply-2022-01-11/
https://www.reuters.com/markets/commodities/china-iron-ore-futures-drop-worries-over-local-omicron-cases-2022-01-10/
https://br.investing.com/news/commodities-news/acucar-bruto-toca-minima-em-5-meses-e-meio-na-ice-cafe-tambem-recua-962265
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● IPCA com ajuste mensal 
(Dezembro);

● IPCA anual (2021).

Brasil:

EUA:

● Índice redbook anual;
● Discurso de Mester, membro 

do FOMC;
● Discurso de George, membro 

do FOMC;
● Depoimento de Powell, 

presidente do Fed.

União Europeia:

● Discurso de Christine 
Lagarde, presidente do BCE.

● IPC anual (2021);
● IPP anual (2021);
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