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Os principais índices acionários apresentam alta no exterior, com o
mercado na expectativa da divulgação do relatório de empregos dos
Estados Unidos, o payroll. Conforme estimativas do consenso da
Bloomberg, o payroll deve mostrar a criação de 1 milhão postos de
trabalho em abril e taxa de desemprego de 5,8%. Os dados tendem a
mostrar o ritmo forte da recuperação da economia americana e
resgatar preocupações com a inflação. Ontem, o indicador semanal de
seguro desemprego já veio melhor do que o esperado, com 498 mil
novos pedidos. S&P 500 futuro avança 0,2% e FTSE 100 sobe 0,6%.
O dólar opera próximo da estabilidade, o rendimento (yield) dos
Treasuries está em 1,575% e o Bitcoin sobe, para US$ 56,5 mil.
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Hoje teremos a divulgação do resultado da Vendas no Varejo pela manhã.
A Anfavea comunica às 10h o desempenho da indústria automobilística
em abril. Comissão da Câmara faz audiência pública, às 14h, sobre a MP
de privatização da Eletrobras, e a companhia informou, por comunicado,
que foi publicado no Diário Oficial resolução que estabelece atribuições à
Eletrobras, necessárias ao processo de desestatização, e determina que o
BNDES fará a execução e o acompanhamento do processo de
capitalização.

Em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a
comissão mista da reforma tributária não foi extinta e está perto de
concluir os trabalhos, segundo Agência Senado. O ministro da Economia,
Paulo Guedes, se reúne hoje, às 16h, com o embaixador da China, Yang
Wanming, e com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Brasil
registrou 2.550 mortes por covid-19 e 73.380 novos casos confirmados
na quinta-feira, segundo dados do Ministério da Saúde, e 51,6 milhões de
doses de vacinas foram aplicadas até ontem, o que corresponde a 24,6%
do total da população.
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Calendário Econômico Anterior Previsão

09:00

09:30

09:30

09:30

Vendas no Varejo (Mensal)

Folha de Pagamento Não Agrícola

Novos pedidos de ubsídio de Desemprego

Taxa de Desemprego

0,05% -6,8%

590K 545K

Cenário Local

Cenário Externo

Dow Jones Futuro - 07/05 0,06%↓

Nasdaq Futuro - 07/05 1,31%↑

0

DAX 50 - 07/05 0,52%↑

Shanghai Composite - 07/05 0,65%↓

Nikkei - 07/05 0,09%↓

10:00 Produção de Automóveis (Mensal)

Euro Stoxx - 07/05 0,13%↑

S&P Futuro - 07/05 0,34%↑

VIX - 07/05 0,05%↑

BTC/USD - 07/05 2,81%↑ Petróleo - WTI - 07/05 0,46%↓

Dia de Pay Roll, Otimisto externo, Resultado de Empresas e
pronunciamento do FED (Federal Reserv).

O que você precisa saber hoje!

770K 950K

6% 5,8%

1,7% 2,3%
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0 Empresas em Destaque

#AGRO3 - Brasilagro vende área de 1.654 hectares por R$ 67,1
milhões. Área vendida faz parte da Fazenda Jatobá, localizada em
Jaborandi, Bahia. Valor da venda é de 300 sacas de soja por hectare
útil (~R$ 53.640/ha útil). 

#AZUL4 #GOLL4 - O Rio de Janeiro pretende cortar quase pela
metade o imposto cobrado sobre o querosene de aviação. A ideia é
tornar os aeroportos estaduais mais competitivos, especialmente o
Aeroporto Internacional Tom Jobim - RJ.

#BBAS3 - Banco do Brasil aprovou remuneração aos acionistas no
valor total de R$ 1,182 bilhão. JCP de R$ 0,3401 por ação e
dividendos de R$ 0,0743 por ação. Pagamento com base na posição
acionária de 21 de maio, e a partir do dia 24, ex-direitos. Crédito dia
28 de maio.

#CMIG4 #TAEE11 - Cemig apresentou um cronograma para a
realização de leilão especial para desinvestimento de sua participação
na Taesa. A empresa deu início nesta quinta-feira ao processo de
diligencia para potenciais interessados. O prazo segue até 30 de julho. 

#JBSS3 - Arábia Saudita anunciou a suspensão de importações de
carnes de aves e produtos derivados de sete unidades da JBS e outros
quatro frigoríficos brasileiros. O motivo não foi informado.

#ORVR3 - Orizon vai construir a maior planta de triagem mecânica do
País em Pernambuco, utilizando tecnologia alemã e dentro da sua
estratégia de agregar valor aos aterros sanitários da companhia. O
investimento será de R$ 70 milhões.

#PCAR3 - Cencosud é candidata a comprar Éxito, do Pão de Açúcar.
Venda do Grupo Éxito vem sendo estudada pelo controlador Pão de
Açúcar, diz Coluna do Broad. Varejista chileno que retomou
recentemente a estratégia de expansão pela América Latina, é
apontado como maior interessado.

#PETR4 - Petrobras negocia venda de campos de gás na Bolívia.
Estatal está em negociações para vender, além dos campos de
produção, as três unidades de processamento de gás natural. Também
estaria nos planos vender a participação de 11% na Gás
Transboliviano. 

#RANI3 - Irani aprovou a distribuição de dividendos intercalares aos
acionistas, no valor de R$ 0,050658 por ação. Será considerada a
base acionária do dia 11 de maio. Ex-dividendos a partir de 12 de
maio e o pagamento será realizado até o próximo dia 31.

#SIMH3 - Simpar vê oportunidades em aquisições e concessões
públicas. Ritmo de investimentos na Simpar vai se manter em forte
expansão este ano, independentemente da pandemia, disse o vice-
presidente executivo de finanças Denys Marc Ferrez em entrevista.

#TCSA3 - Tecnisa lançou empreendimento residencial Highlights
Campo Belo, em SP, com VGV de R$ 165 milhões, sendo participação
100% da Tecnisa. Empresa reiterou projeção de lançamos para 2020-
2021 com VGV entre R$ 1,2 bilhões - R$ 1,5 bilhões.
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