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O ativo vem desenvolvendo seguido padrões corretivos desde o fundo em S7 no fim de fevereiro. O movimento de venda que se inciou no topo 

em R5 encontrou fundo em S6 na sessão de ontem, região em que, conforme mencionei no relatório de ontem, tende a segurar para que a 

onda C de [Y] se desenvolva pra cima. Entretanto, caso exceda essa região de suporte a venda pode ganhar força até S8.
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