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O momentum na venda continua forte no ativo. Zonas de suporte vem servindo apenas como ponto de parada. Olhando para os timeframes 

superiores não tem cara nenhuma de fundo ainda, ou seja, a tendência é de baixa e continua forte rumo aos próximos alvos de suporte. 
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