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Os níveis de suporte intraday de S1 a S3 não contiveram o momentum do ativo na venda. Conforme mencionei ontem o rompimento do fundo 

duplo em S1 serviu como gatilho para um forte movimento na venda no intraday. Para acelerar a venda até O próximo target price na região de 

S5 precisa romper S4, fundo anterior. Pode lateralizar caso se mantenha dentro da range entre S4 e R7. Para cima só ganha força acima deste 

nível de R7. Caso isso aconteça será um movimento corretivo de escala de tempo superior (diária).
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