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Reta Final da Previdência na Câmara
A tendência é a manutenção da economia atual

NOSSA VISÃO: Nossa Visão: Em vista da ampla margem de vitória
registrada nesta madrugada, a tendência é que todos os destaques
apresentados pela oposição sejam rejeitados. O destaque do Novo é a maior
incógnita do dia. Não está claro se os 370 deputados que apoiam a reforma
pretendem ampliar a economia prevista pelo projeto, ou só defender o status
quo. A manutenção do valor atual é o cenário mais provável, mas o placar
desta alteração ao projeto deve apresentar o resultado mais interessante do
dia. As bolsas não abriram com o mesmo entusiasmo visto após a aprovação
do primeiro turno, influenciada pelo viés negativo do contexto externo. A
derruba dos 7 destaques da oposição e a improvável aprovação do destaque
do Novo podem contribuir para uma melhora no desempenho do índice
antes do fechamento.
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“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a
qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não
representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de
compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas.
Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem,
portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo
acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a
todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações
representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre
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