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Dia primeiro de maio é feriado nos estados unidos

by Agência Brasil 17 de Abril, 2022 às 07h22 01 de Janeiro, 1970 O Hoje é Dia, da semana entre os dias 17 a 23 de abril, traz uma agenda movimentada. Neste domingo (17), a semana já começa com uma das maiores celebrações do calendário cristão, a Páscoa. Os próximos dias também terão um feriado nacional: na quinta-feira, dia 21 de abril, é o
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Campos (105 anos) Dia Internacional da Hemofilia Páscoa (data móvel) Dia Nacional da Botânica - a data foi instituída pelo Decreto de Lei nº 1.147, de 24 de maio de 1994, em homenagem às comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius Nascimento do escritor paulista Monteiro Lobato (140
anos) Nascimento da bailarina e coreógrafa fluminense Márcia Haydée (85 anos) Dia Nacional do Livro Infantil - a data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato Lançamento de "O Livro dos Espíritos" por Allan Kardec, marcando o nascimento do Espiritismo na França (165 anos) Morte do naturalista, geólogo e biólogo britânico Charles Darwin
(140 anos) Nascimento do pintor e escultor colombiano Fernando Botero (90 anos) Nascimento do político gaúcho Getúlio Vargas (140 anos) Nascimento do futebolista recifense Rivaldo Vítor Borba Ferreira, o Rivaldo (50 anos) Morte de Benedito Carneiro Bastos Barreto, o Belmonte (75 anos) - foi um caricaturista, pintor, cartunista, cronista, escritor
e ilustrador brasileiro Dia do Índio Dia do Exército Brasileiro Condenação de Tiradentes e 10 reús da Inconfidência Mineira (230 anos) Nascimento do fotógrafo baiano Mário Cravo Neto (75 anos) Dia do Disco - a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, falecido em 20 de abril de 1969 Dia do Diplomata - marca a data de nascimento do
Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira Morte do poeta maranhense Sousândrade (120 anos) Dia da Inconfidência Mineira - também conhecido como Dia de Tiradentes Nascimento do ator estadunidense Jack Nicholson (85 anos) Dia do Descobrimento do Brasil pelos Portugueses Dia Internacional da Mãe Terra - comemoração que foi
iniciada em 1970 como o "Dia da Terra" ou "Earth Day" nos Estados Unidos, quando o Senador Gaylord Nelson convocou o primeiro protesto nacional de estadunidenses contra a poluição do nosso planeta, tendo recebido a adesão de vários países após 1990 e sendo ratificada pela 80ª Assembleia Geral da ONU Nascimento do maestro e compositor
pernambucano Severino Araújo (105 anos) Nascimento do maestro e compositor fluminense Pixinguinha (125 anos) Morte da militante alemã Olga Benário Prestes (80 anos) Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral - nesta data, no ano de 1616, morreram Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega Dia Mundial dos Escoteiros
Dia Nacional do Choro Esse é o Bom dia, Investidor! 22 de abril de 2022, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir! Confira as principais manchetes dos jornais de hoje Bolsas mundiais: Os futuros americanos e bolsas da Europa operam em baixa depois que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell , disse que uma alta de
0,5 ponto percentual está “sobre a mesa” para o próximo mês. Na Ásia, as bolsas fecharam em baixa em sua maioria. Os investidores observavam a reação do mercado aos comentários do presidente do banco central chinês, Yi Gang. O banco central da China manterá uma política monetária prudente e aumentará o apoio à economia, disse o
governador Yi Gang como parte do Fórum anual Boao para a Ásia. O presidente do BC chinês disse que a prioridade da política monetária da China é garantir preços estáveis, especialmente em alimentos e energia. Na Europa, as Bolsas operam em baixa. A Ucrânia anunciou que não conseguirá abrir nenhum corredor para a retirada de civis nesta
sexta-feira (22), por considerar que a situação nas rodovias é muito perigosa. Na quinta-feira, três ônibus que transportavam os civis retirados do porto cercado de Mariupol chegaram a Zaporizhzhia, grande cidade do sudeste da Ucrânia. Os ônibus transportaram mulheres e crianças através do território controlado pela Rússia após a abertura de um
“corredor humanitário” para a retirada, depois de vários dias em que foi impossível utilizar a via devido aos combates. Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em baixa no momento. Os três principais índices de Wall Street fecharam em baixa na quinta-feira, devolvendo ganhos de mais cedo, conforme autoridades do Federal Reserve,
incluindo o chair, Jerome Powell, ofereceram mais sinais de aumentos agressivos nas taxas de juros este ano. O Dow Jones caiu 1,05%, para 34.792,76, o S&P 500 perdeu 1,48%, para 4.393,66 e o Nasdaq recuou 2,07%, para 13.174,65. Um aumento de meio ponto na taxa de juros estará “na mesa” quando o banco central dos EUA se reunir em 3 e 4
de maio para aprovar o próximo do que se espera ser uma série de aumentos do juro básico este ano, disse Powell. Com a inflação atingindo cerca de três vezes a meta de 2% do Fed, “é apropriado avançar um pouco mais rapidamente”, acrescentou Powell em uma discussão sobre a economia global nas reuniões do Fundo Monetário Internacional. “O
mercado está precificando pelo menos 50 pontos-base em maio e junho”, disse George Catrambone, chefe de negociação do DWS Group. A temporada de resultados do primeiro trimestre continua. A Verizon está programada para divulgar resultados antes da abertura dos mercados. O megainvestidor de Wall Street, Bill Ackman, da gestora Pershing
Square, resolveu vender todas suas ações da Netflix. A venda ocorreu apenas três meses depois que ele anunciou ter comprado 3,1 milhões de papéis da companhia de streaming e gerou prejuízo de mais de US$ 400 milhões, considerando as cotações do momento da compra e da quarta-feira, 20. A decisão de Ackman, explicada em longa carta
divulga na quarta-feira à noite, ocorreu após o balanço decepcionante da Netflix, que fez as ações da companhia despencarem 35% na quarta. A venda dos papéis vai fazer o retorno dos fundos da Pershing Square cair quatro pontos porcentuais. ==> Acompanhe os mercados mundiais pela ADVFN (aqui) Os futuros internacionais
de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 102,23 com baixa de 1,51%. O Brent opera em baixa de 1,47%, negociado a US$ 106,72. Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 40.431,59 (-3,62%). O ouro é negociado a US$ 1.944,40 por onça-troy (-0,19%). ⇒ Bitcoin – Acompanhe o Mundo Cripto na ADVFN Minério de ferro: O minério de ferro
negociado na bolsa de Dalian teve queda de -2,44%, a 881 iuanes, o equivalente a US$ 135,76. O número de casos e mortes por Covid-19 continua em tendência de queda registrada desde o final de março. Na semana de 11 a 17 de abril, foram registrados mais de 5 milhões de infecções e mais de 18 mil óbitos pela doença em todo o mundo. De acordo
com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os números representam quedas de 24% e 12% respectivamente. As informações foram divulgadas pela OMS, na quarta-feira (20), em atualização semanal do boletim epidemiológico da Covid-19. A OMS destaca que as tendências devem ser interpretadas com cautela, pois vários países estão mudando
estratégias de testagem, com a redução no número de exames realizados, o que pode prejudicar a detecção de novos casos. A nível nacional, o maior número de novos casos semanais foi notificado na Coreia do Sul (mais de 972 mil), França (827 mil), Alemanha (769 mil), Itália (421 mil) e Japão (342 mil).O número mais elevado de novas mortes
semanais foi registrado nos Estados Unidos (3.076 novas mortes), na Rússia (1.784), na Coreia do Sul (1.671), Alemanha (1.227) e Itália (944). O Brasil, que estava na quinta posição na semana anterior, não esteve entre os cinco países com os índices mais altos de mortes nesta semana. O mundo registra 507.951.725 casos de coronavírus e 6.212.012
mortes, confirmadas pela Universidade Johns Hopkins. O Brasil registrou 86 novas mortes pela covid-19 na quinta-feira, 21. Assim, a média de mortes fica em 100 casos diários. Na quarta-feira, 20, o País havia contabilizado 204 óbitos, a maior quantidade desde 7 de abril deste ano, quando 253 pessoas morreram em decorrência da doença. No
acumulado, agora, desde 2020, são 662.556 vidas ceifadas pela enfermidade. Entre as 20 horas de quarta-feira e o mesmo horário de quinta, o número de novas infecções notificadas foi de 17.103. No total, o Brasil acumula 30.325.399 casos da doença. Brasil Grande crítico do Fundo Monetário Internacional (FMI) e de suas projeções que costumam
ser mais pessimistas do que as do governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou a melhora das estimativas do organismo multilateral para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Ele ainda disse que o Brasil está sendo tratado “de forma diferente” no encontro anual de primavera (no Hemisfério Norte) do Fundo e do
Banco Mundial, que ocorre nesta semana na capital dos Estados Unidos. Poderes Na B3, os fortes tombos dos ADRs brasileiros cobram o seu ajuste na abertura dos negócios, ontem o índice EWZ caiu 2,63%. Em conversas com investidores nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou que o Comitê de Política
Monetária (Copom) deverá promover um aumento de um ponto porcentual da Selic no encontro dos dias 3 e 4 de maio, a mesma magnitude escolhida pelo colegiado para a reunião passada. Atualmente, a taxa básica de juros está em 11,75% ao ano. A Oi, em recuperação judicial, anunciou dia 20 que terminou a venda dos ativos da Oi Móvel para TIM
Brasil, Telefônica Brasil e Claro Brasil. As três compradoras também divulgaram comunicados oficiais sobre a conclusão da venda. A empresa recebeu, em dinheiro, das três operadoras, o valor de R$ 14,4 bilhões. As compradoras vão reter R$ 1,44 bilhão por 120 dias, para possíveis compensações de valores que a Oi possa ter que vir a pagar em
ajustes. Adicionalmente, a Oi ainda poderá fazer jus a um pagamento de R$ 294,6 milhões, a ser recebido em caso de atingimento de determinadas metas de migração de bases de clientes e frequências, dos quais já recebeu R$ 49,6 milhões. O comunicado informa que, com a conclusão da operação, ocorreu também a quitação integral do crédito com
garantia real de titularidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com a companhia, no valor de R$ 4,6 bilhões, cujo pagamento foi efetuado diretamente pelas compradoras ao BNDES. A agência de rating Fitch informou que concluiu recentemente a revisão da classificação de risco de sete bancos brasileiros de
atacado de médio porte: Daycoval, Alfa de Investimentos, Sofisa, Fibra, Pine, Luso Brasileiro e BS2. Na revisão, a Fitch manteve a classificação internacional de emissor de longo prazo (IDRs) para os bancos Daycoval (BB-), Pine (B-), Fibra (B+) e BS2 (B). O rating nacional de longo prazo dos bancos Daycoval (AAbra), Pine (BB+bra), Fibra (BBB+bra),
Sofisa (A+) e Alfa (AAbra) também foram mantidos. A Fitch informou também que retirou o rating nacional do banco Luso Brasileiro por “razões comerciais” e que deixará de cobrir a instituição financeira. O rating nacional de longo prazo do BS2 foi rebaixado de BBBbra para BBB-bra. O Tribunal de Contas da União (TCU), suspendeu por 20 dias a
análise da privatização da Eletrobras, estatal com enfoque em geração e transmissão de energia. A equipe econômica de Paulo Guedes queria vender a estatal até o dia 13 de maio, mas para isso precisaria do aval do órgão de controle até o dia 27 de abril. O ministro Vital do Rêgo chegou a pedir a suspensão do julgamento por 60 dias com o
argumento de que precisaria de mais tempo para falar com os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da Economia, Paulo Guedes, e com representantes do BNDES (responsável pela operação) e da Eletrobras. Agenda Econômica EUA: 10h45: PMI industrial EUA: 10h45: PMI de serviços EUA: 10h45: PMI composto EUA: 15h: Contagem
de sondas Baker Hughes Ibovespa e dólar no último pregão: Referência do mercado brasileiro, o ibovespa fechou em queda de 0,62%, a 114.343 pontos, após novas pressões das ações de empresas ligadas a commodities, como minério de ferro. No cenário internacional, a temporada de balanços financeiros do 1º trimestre do ano segue animando os
investidores. Carteira Mensal Maiores altas do Ibovespa RAIL3: +4,61% a R$ 18,83 ELET6: +4,60% a R$ 42,27 PRIO3: +4,22% a R$ 25,70 ELET3: +3,94% a R$ 42,20 BBSE3: +2,84% a R$ 26,76 Maiores baixas do Ibovespa NTCO3: -15,58% a R$ 21,35 COGN3: -7,32% a R$ 2,66 USIM5: -6,34% a R$ 12,27 BIDI11: -6,10% a R$ 17,69 MGLU3: -5,56% a
R$ 5,61 Na Toro, traders podem usar a plataforma Profit Pro grátis Dólar
O dólar fechou em queda de 1,04%, cotado a R$ 4,6190. A inflação persistente e, consequentemente, o provável aumento do ciclo de aperto monetário seguem contribuindo para o intenso fluxo estrangeiro na bolsa brasileira Juros O DI para janeiro de 2023 tinha taxa de
13,060% de 13,040% no ajuste anterior; o DI para janeiro de 2024 projetava taxa de 12,665%, de 12,675%, o DI para janeiro de 2025 ia a 12,100%, de 12,060% antes. Ifix O índice fechou a sessão em alta de 0,10%, aos 2.808 pontos. A mínima foi de 2.805 pontos enquanto a máxima foi de 2.811 pontos. No acumulado para abril, o índice concentra
uma alta de 1,01%. Já no ano, sobe 0,12%. Fonte: CNN, CNBC, Infomoney, TC, G1, Agência Brasil e BDM, correio braziliense, estadão, isto é dinheiro. DESTAQUE destaque-internacional Home-destaque-HDE Ultimas
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