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Seu tempo é limitado, então 
não o gaste vivendo a vida de 
outra pessoa.

Steve Jobs,
Fundador da Apple. 
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Brasil registra 73 mil casos de covid-19 em 24 
horas; média móvel segue em alta.
O Brasil registrou 73.617 novos casos de covid-19 
nas últimas 24 horas, segundo o levantamento do 
consórcio de veículos de imprensa feito junto às 
secretarias estaduais de Saúde, nesta terça-feira (11) 
— o dobro de diagnósticos anotados ontem. Com 
isso, o total de infectados pelo novo coronavírus 
subiu para 22.630.142.
A média móvel de diagnósticos nos últimos sete dias 
foi de 44.016 por dia – a maior registrada desde 29 
de julho (quando estava em 44.974) –, um avanço de 
631% em relação aos casos registrados em 14 dias.
Fonte:: Valor
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Cenário Brasil arazulcapital.com

Vale, CSN e Usiminas alertam sobre barragens por 
conta de chuva em MG.
DAs chuvas em Minas Gerais, que castigam cidades 
do estado com deslizamentos e interdições de 
rodovias, estão afetando as operações da Usiminas 
(USIM5) , da Vale (VALE3) e da CSN (CSNA3), levando 
as companhias a monitorarem riscos em barragens.
A Usiminas paralisou as operações da controlada 
Mineração Usiminas (Musa). A siderúrgica  
esclareceu que, por ora, a paralisação não deverá 
afetar o fornecimento de matéria prima para a 
Usiminas, e que serão utilizados estoques da própria 
Musa para o fornecimento.
Fonte:: Bloomberg Línea

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.bloomberglinea.com.br/2022/01/10/vale-csn-e-usiminas-alertam-sobre-barragens-por-conta-de-chuva-em-mg/
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Ferrari dá mais poder ao novo CEO para impulsionar 
guinada elétrica.
A Ferrari (RACE) está renovando a estrutura 
organizacional e contratando gerentes com 
experiência em tecnologia, enquanto o novo CEO 
Benedetto Vigna tenta colocar a icônica fabricante no 
caminho da produção de veículos elétricos. 
Várias divisões, incluindo desenvolvimento de 
produtos, digital e dados e conformidade, agora se 
reportarão diretamente à Vigna, disse a Ferrari. 
Embora a montadora tenha promovido vários 
gerentes internos, também contratou dois executivos 
do ex-empregador de Vigna, STMicroelectronics NV, 
sugerindo que o CEO está recorrendo a aliados de 
confiança para ajudar em sua recuperação.
Fonte:Bloomberg Línea

Petrobras reajusta gasolina em 4,85% e diesel em 
8,08% nas refinarias, a partir de 4ª feira.
A Petrobras anunciou um reajuste médio de 4,85% no 
preço do litro da gasolina vendido para as 
distribuidoras nas refinarias a partir de amanhã 
(12/01). No caso do diesel, o aumento será de 8,08%.
Esta é a primeira mudança nos preços praticados pela 
estatal em 2022 e ocorre diante da alta dos preços do 
petróleo no mercado internacional. A petroleira 
destacou, em nota à imprensa, que os reajustes 
ocorrem após 77 dias sem aumentos nos preços dos 
dois combustíveis. Os últimos aumentos haviam 
ocorrido em 26 de outubro.
Fonte: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/10/ferrari-da-mais-poder-ao-novo-ceo-para-impulsionar-guinada-eletrica/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/11/petrobras-reajusta-gasolina-em-485percent-e-diesel-em-808percent-nas-refinarias-a-partir-de-4a-feira.ghtml
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Governo deve liberar entrada de viajantes de 
países africanos.
O governo federal deve seguir recomendação da 
Anvisa e liberar as restrições impostas a viajantes 
que estiveram em 6 países africanos. Atualmente, 
viajantes que estivem nos últimos 14 dias na 
África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, 
Namíbia e Zimbábue estão impossibilitados de 
entrar no país.
O fechamento das fronteiras brasileiras para 
esses países foi determinado depois de 
descoberta a variante ômicron na África do Sul. 
Na época, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) recomendou a medida. A agência 
regulatória mudou de posição e recomendou a 
reabertura depois que a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) identificou infecções pela 
ômicron em 110 países.
Fonte::Poder 360

Senador Randolfe pede abertura de nova CPI da 
Covid. 
Autor do requerimento que permitiu a instalação da 
CPI da Covid em 2021, o senador Randolfe Rodrigues 
apresentou um pedido de abertura de uma nova 
comissão de inquérito no Senado sobre o mesmo 
tema. 
Ele enumera os seguintes tópicos: atraso e 
insuficiência na vacinação infantil; insuficiência de 
provisão para doses de reforço em 2022; ataques do 
presidente da República aos técnicos da Anvisa e à 
vacinação da população adulta e infantil; a 
insuficiência da política de testagem; e o apagão de 
dados do Ministério da Saúde com as suas 
consequências no correto monitoramento da 
evolução da pandemia.
Fonte::Valor

https://www.poder360.com.br/governo/governo-deve-liberar-entrada-de-viajantes-de-paises-africanos/
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/01/11/senador-randolfe-pede-abertura-de-nova-cpi-da-covid.ghtml
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Lockdowns por covid-19 na China afetam 
fábricas, portos e as cadeias de suprimentos.
Com a disseminação da covid-19 pela China, 
grandes empresas estão fechando fábricas, portos 
estão lotados e falta mão de obra, com as 
autoridades impondo lockdowns nas cidades e 
ordenando testes em massa em uma escala que 
não se via há quase dois anos.
Empresas como Samsung Electronics, Volkswagen 
e uma fornecedora da Nike e da Adidas já sentem 
os efeitos das paralisações em sua produção
Fonte::Valor

China apoia ação de Putin no Cazaquistão e quer 
união contra o Ocidente.
Em mais um sinal de aproximação com a Rússia contra 
o Ocidente, a China expressou seu apoio à ação de 
Vladimir Putin para ajudar a controlar a crise no 
Cazaquistão e sugeriu que ambas as potências devem 
trabalhar juntas contra "revoluções coloridas e os três 
males".
Cabe lembrar que a China tem laços econômicos fortes 
com os cazaques, e que seu equilíbrio interno 
interessa a Pequim não menos porque o país faz 
fronteira com Xinjiang. 
Na semana passada, protestos contra o aumento de 
preço de combustíveis evoluíram em poucos dias para 
uma revolta em diversas cidades, que chacoalhou 
aquela que era uma das ilhas de estabilidade na Ásia 
Central pós-soviética.
Fonte::Folha de São Paulo

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2022/01/11/lockdowns-por-covid-19-na-china-afetam-fbricas-portos-e-as-cadeias-de-suprimentos.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/01/china-apoia-acao-de-putin-no-cazaquistao-e-quer-uniao-contra-o-ocidente.shtml


A B E R T U R A
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C O N T I N U A ⇢

EUA
As ações dos EUA subiram e os rendimentos do Tesouro recuaram na terça-feira em negociações agitadas, 
com os investidores absorvendo as observações do Federal Reserve de que as taxas de juros devem subir 
este ano, como esperado.
Fonte: Reuters

Ásia
Os mercados de ações asiáticos deram continuidade à recuperação iniciada dos EUA depois que o presidente 
do Federal Reserve, Jerome Powell, garantiu aos investidores que o banco central enfrentará a inflação para 
estender a expansão econômica.
Fonte: Bloomberg Línea

Europa 
O pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,2% no início do pregão, com recursos básicos subindo 2,5%, enquanto as 
ações de saúde caíram 0,6%.
Fonte: CNBC

https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-wrapup-3-pix-2022-01-11/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/12/asia-mantem-recuperacao-e-futuros-de-ny-sobem-apos-powell/
https://www.cnbc.com/2022/01/12/european-markets-await-us-inflation-data.html
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Petróleo e Commodities arazulcapital.com

Petróleo
Os preços do petróleo atingiram máximas de dois meses na quarta-feira com oferta restrita e aliviando as 
preocupações sobre o potencial impacto na demanda da variante de coronavírus ômicron.
Fonte:Reuters

Minério de Ferro
O minério com 62% de teor de ferro foi cotado a US$ 129,17 a tonelada no porto de Qingdao, na China, alta de 
3,2% em comparação a ontem, conforme a Fastmarkets MB. Com esse desempenho, a principal matéria-prima 
do aço acumula alta de 6,97% no ano.
Fonte: ValorInvest

Cobre
O Cobre para entrega em Março registrou ganhos 0,67% para negociação a US$ 4,4620 por libra-peso. A alta 
vem com o discurso do Presidente do Federal Reserve aliviando os mercados.
Fonte:Reuters

https://www.reuters.com/business/energy/oil-tests-pre-omicron-highs-economic-growth-hopes-2022-01-12/
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/noticia/2022/01/11/acoes-da-usiminas-e-de-outras-empresas-ligadas-ao-minerio-de-ferro-avancam-com-forca.ghtml
https://br.investing.com/news/commodities-news/os-futuros-de-ouro-cairam-durante-a-sessao-asiatica-962824
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● Fluxo cambial estrangeiro;
● Confiança do consumidor 

Reuters/Ipsos (Janeiro).

Brasil:

EUA:

● Índice de compras MBA;
● Índice do mercado hipotecário;
● Pedidos de refinanciamento 

hipotecário.

União Europeia:

● Produção industrial mensal 
(Novembro). 

● Discurso de Enria, membro 
do BCE.

● Novos empréstimos;
● Crescimentos de empréstimos 

anual;
● Financial social total chinês. 

China:
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