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O ativo continua com momentum na venda, rompendo mais uma região de confluência de suporte na sessão, S2, e não dá nem sinal de fundo 

ainda. Propositalmente deixei plotados no gráfico os níveis de suporte rompidos, com linhas pontilhadas, porque mesmo após o rompimento, 

essas regiões permanecem sendo importantes na formação de pivots na estrutura de preços. Vide o comportamento do ativo entre as regiões 

de S1 e S2. Para cima, as regiões de resistência de R1 a R4 são intraday e tendem a conter um eventual pullback.
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