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Isenção de impostos terá impacto de R$ 0,69 sobre 
litro da gasolina, estima Abicom.
A Associação Brasileira de Importadores de 
Combustíveis (Abicom) estima que a isenção de 
impostos federais proposta pelo governo para 
atenuar as altas nos preços dos combustíveis vai ter 
um impacto de R$ 0,69 sobre o litro da gasolina e de 
R$ 0,35 sobre o litro do diesel. 
No caso da gasolina, o impacto de zerar as alíquotas 
de PIS, Cofins e Cide chega a cerca de 10% do preço 
final, redução que seria de 6% no diesel, que já é 
isento da Cide.
Fonte: Valor
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Carnaval adiado: Rio e São Paulo transferem 
desfiles para abril.
As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo divulgaram 
nesta sexta-feira (21) a decisão conjunta de 
transferir os desfiles de Escolas de Samba para o 
feriado de Tiradentes, em 21 de abril, por conta do 
aumento de casos de covid. O prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, e de São Paulo, Ricardo Nunes, 
disseram que foram orientados por suas respectivas 
secretarias de saúde a transferir os desfiles, após 
uma reunião virtual entre as duas prefeituras.  
No início deste mês, Paes já havia feito o anúncio de 
cancelar as festas de blocos de rua no Carnaval do 
Rio, também por conta da disparada de casos 
impulsionada pela variante ômicron. Nunes optou 
pelo mesmo caminho e São Paulo tampouco terá 
blocos nas ruas.
Fonte:: Bloomberg Línea

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/21/isencao-de-impostos-tera-impacto-de-r-069-sobre-litro-da-gasolina-estima-abicom.ghtml
https://www.poder360.com.br/economia/geracao-de-energia-em-2021-foi-a-maior-dos-ultimos-5-anos/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/21/carnaval-adiado-rio-e-sao-paulo-transferem-desfiles-para-abril/
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Mercado Livre anuncia investimentos no Mercado 
Bitcoin e Paxos.
O Mercado Livre (MELI) anunciou a compra de ações 
do 2TM Group, holding que controla o Mercado Bitcoin, 
e da Paxos, dois líderes globais em blockchain e 
gerenciamento de ativos cripto.
A brasileira Mercado Bitcoin é uma das principais 
exchanges de criptomoedas da América Latina, 
enquanto a Paxos, com sede em Nova York, é uma das 
líderes mundiais no desenvolvimento de infraestrutura 
blockchain, e atual parceira do Mercado Livre na 
região.
Fonte:Bloomberg Línea

Fechamento da fusão entre Hapvida e NotreDame 
Intermédica acontecerá em 11 de fevereiro.
A Hapvida e a NotreDame Intermédica anunciaram 
que o fechamento da operação de fusão das empresas 
vai acontecer no próximo dia 11 de fevereiro. No 
mesmo dia, as ações da Intermédica deixam de ser 
negociadas na B3. No dia 14 de fevereiro, as ações das 
duas empresas combinadas começam a ser 
negociadas sob o código “HAPV3”.  
Cada acionista da Notre Dame vai receber, no dia 16 de 
fevereiro, 5,2436 ações da Hapvida por cada papel da 
Intermédica que possuem. No dia 29 de março, os 
acionistas vão receber a parcela caixa no montante de 
R$ 5,1260 por ação.  Farão jus à operação os 
acionistas da Notre Dame que estiverem registrados 
na base da companhia até o dia 11 de fevereiro.
Fonte: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/20/mercado-livre-anuncia-investimentos-no-mercado-bitcoin-e-paxos/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/21/fechamento-da-fusao-entre-hapvida-e-notredame-intermedica-acontecera-em-11-de-fevereiro.ghtml
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Neymar investe R$ 6 milhões em compra de NFTs.
O jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção 
Brasileira, Neymar Jr., divulgou ontem (21) a compra 
de duas artes em NFT, os tokens não fungíveis.  
Conforme agências de notícias, o atacante comprou 
utilizando o ether e desembolsou mais de US$ 1,1 
milhão nos dois ativos pelo marketplace OpenSea. As 
duas artes fazem parte da coleção “Bored Ape Yatch 
Club”.
O anúncio de Neymar vem um dia após o Twitter 
divulgar que usuários poderiam utilizar NFTs como 
foto de perfil. As pessoas que pagam pelo produto de 
assinatura mensal de US$ 2,99 do Twitter, o Twitter 
Blue, podem conectar uma carteira de criptomoedas à 
sua conta e selecionar um token não fungível de sua 
carteira como uma foto de perfil.
Fonte:Bloomberg Línea

ANAC dá primeira autorização para entrega 
comercial usando drones.
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) concedeu a 
primeira autorização para uma empresa utilizar drones 
para entregas comerciais. A contemplada foi a 
companhia Speedbird Aero, que poderá utilizar 
aeronaves não tripuladas em suas operações de 
entrega de produtos.
A Speedbird Aero utilizará a aeronave pilotada 
remotamente chamada DLV-1 NEO. Poderão ser 
carregadas cargas de até 2,5 quilos em um raio de até 
3 quilômetros. A autorização contempla áreas rurais e 
urbanas.
Mas a licença envolve uma série de requisitos e 
parâmetros de segurança. 
Fonte: Valor

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/22/neymar-investe-r-6-milhoes-em-compra-de-nfts/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/22/anac-d-primeira-autorizao-para-entrega-comercial-usando-drones.ghtml
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Bolsonaro sanciona reajuste de R$ 1,7 bi a 
funcionários públicos.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou o 
Orçamento de 2022 que estipula reajuste de R$ 
1,7 bilhão para funcionários públicos. O aumento 
estava previsto para policiais federais, policiais 
rodoviários federais e agentes de segurança do 
Departamento Penitenciário Nacional. 
O chefe do Executivo também manteve os R$ 4,9 
bilhões para o fundo eleitoral, conforme aprovado 
pelo Congresso no fim de dezembro. A lei 
orçamentária foi publicada na edição regular do 
DOU (Diário Oficial da União).
Fonte: Poder 360

Bolsonaro sanciona Orçamento de R$ 4,7 trilhões 
para 2022.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou o 
Orçamento de 2022 com valor de R$ 4,7 trilhões. 
Desse montante, R$ 1,9 trilhão será para 
refinanciamento da dívida pública. 
O comunicado foi feito pela Secretaria-Geral da 
presidência da República e não menciona se houve 
veto ou se o presidente confirmou o reajuste a 
policiais federais, policiais rodoviários federais e 
agentes de segurança do Departamento 
Penitenciário Nacional. A equipe econômica do 
ministro Paulo Guedes é contra a concessão de 
reajustes salariais aos funcionários públicos. 
Fonte: Poder 360

https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-sanciona-reajuste-de-r-17-bi-a-funcionarios-publicos/
https://www.poder360.com.br/governo/bolsonaro-sanciona-orcamento-de-r-47-trilhoes-para-2022/
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Ucrânia fala em desmantelar grupos pró-Rússia 
após acusação de trama de Putin.
A Ucrânia declarou que quer desmantelar todos os 
grupos pró-Rússia em seu território, depois que o 
Reino Unido acusou Moscou de tramar para instalar 
em Kiev um governo fantoche alinhado a Vladimir 
Putin.

Na noite do último sábado, um comunicado 
assinado por Liz Truss, secretária de Relações 
Exteriores do Reino Unido, fez a acusação a Putin, 
apontando Muraiev como provável líder desse 
governo alinhado a Moscou. Também foram citados 
quatro políticos ucranianos que teriam laços com os 
serviços de inteligência russos, incluindo agentes 
envolvidos em planos de ataque.
Fonte::Folha de São Paulo

Ômicron se aproxima do pico nos EUA, mas ainda 
mantém alerta.
A variante ômicron está começando a afrouxar o 
controle sobre o nordeste dos Estados Unidos, mas 
especialistas alertam que levará mais tempo para que 
a última onda de covid-19 recue em todo o país.
O rápido aumento e a rápida descida da cepa em uma 
das partes mais populosas dos EUA ecoam sua 
trajetória em áreas da Europa e da África do Sul, onde 
as infecções dispararam e voltaram a diminuir quase 
com a mesma rapidez. Isso aumentou as esperanças 
de que, embora a ômicron às vezes pareça uma 
repetição dos piores dias do início da pandemia, em 
breve diminuirá.
Fonte::Bloomberg Línea

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/01/ucrania-fala-em-desmantelar-grupos-pro-russia-apos-acusacao-de-trama-de-putin.shtml
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/22/omicron-se-aproxima-do-pico-nos-eua-mas-ainda-mantem-alerta/
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C O N T I N U A ⇢

EUA
Ganhos dos contratos futuros do S&P (ESH2) 500 e do Nasdaq 100 (NQH2) deram um respiro. O dólar ficou 
estável em relação aos principais pares no início das negociações asiáticas.
Fonte: Bloomberg Línea

Ásia
Os mercados de ações da Ásia recuaram nesta segunda-feira em meio a preocupações com o aperto da 
política monetária do Federal Reserve, enquanto uma queda nas criptomoedas destacou o recuo do apetite 
dos investidores por risco.
Fonte:: Bloomberg Línea

Europa 
As ações europeias caíram nos primeiros negócios nesta segunda-feira, com as ações de tecnologia caindo 
mais depois que preocupações com políticas monetárias mais rígidas desencadearam uma forte liquidação 
nas ações globais na semana passada.
Fonte: Reuters

Bitcoin
No volátil setor de criptomoedas, o Bitcoin estava sendo negociado em torno de US$ 35.000 após uma 
queda nos últimos três dias. As moedas digitais perderam mais de US$ 1 trilhão em valor desde a alta de 
novembro.
Fonte: Bloomberg Línea

https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/23/acoes-devem-estender-perdas-com-preocupacoes-pelo-fed/
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/23/acoes-devem-estender-perdas-com-preocupacoes-pelo-fed/
https://www.cnbc.com/2022/01/19/european-markets-cautious-after-wall-street-sell-off.html
https://www.reuters.com/article/europe-stocks/european-stocks-slip-again-with-tech-under-pressure-idUSL4N2U41SX
https://www.cnbc.com/2022/01/19/european-markets-cautious-after-wall-street-sell-off.html
https://www.bloomberglinea.com.br/2022/01/23/acoes-devem-estender-perdas-com-preocupacoes-pelo-fed/
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Petróleo
Os preços do petróleo subiram na segunda-feira devido a preocupações com a interrupção do fornecimento 
em meio a preocupações com a discórdia Rússia-Ucrânia e o aumento das tensões no Oriente Médio, o que 
pode tornar um mercado já apertado ainda mais apertado.
Fonte: Reuters

Minério de Ferro
O minério de ferro de Dalian ficou estável na segunda-feira, enquanto os preços de Cingapura caíram quase 
2%, com os traders parando depois dos fortes ganhos da semana passada e ficando cautelosos antes dos 
feriados do Festival da Primavera da China e dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.
Fonte: Business Recorder

Cobre
Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o cobre com entrega prevista para 
março caiu 1,28%, a US$ 4,5240 por libra-peso, registrando uma alta de 2,34% na semana, enquanto a 
tonelada do metal para três meses na London Metal Exchange (LME), às 15h48, tinha queda de 1,05%, para 
US$ 9.934,00 a tonelada, e uma alta de 2,08% na comparação semanal.
Fonte: Estadão

https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-climb-1-fears-tighter-supply-2022-01-24/
https://www.mining.com/iron-ore-price-highest-in-four-months-on-china-stimulus/
https://www.brecorder.com/news/40149350
https://einvestidor.estadao.com.br/ultimas/cobre-fecha-queda-risco-demanda/






EUA:

● Índice de Atividade Nacional Fed 
Chicago (Dez);

● PMI Industrial (Jan);
● PMI Composto Markit (Jan);
● PMI do Setor de Serviços (Jan);
● Leilão Americano Bill.

Europa:

● PMI Industrial (Jan);
● PMI Composto Markit (Jan);
● PMI do Setor de Serviços (Jan).
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Brasil:

● Boletim Focus.

Reino Unido:

● PMI Composto;
● PMI Industrial;
● PMI do Setor de Serviços.
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