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"A habilidade de investir não consiste em saber tudo, mas em negligência judiciosa:
fazer escolhas sábias sobre o que evitar." - Guy Thomas

Gráfico do dia

As ações globais ganharam mais US$600 bilhões em valor de mercado durante
a semana de Davos.

O que aconteceu nas últimas 24 horas

Facebook
Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, tem planos para integrar as ferramentas
de chat do WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger.
A atitude pode ajudar a gigante das redes sociais a melhor direcionar suas
propagandas, aumentando a eficiência para os anunciantes e a monetização
para o Facebook.

As medidas de Zuckerberg podem envolver a união dos três aplicativos;


Apesar disso, os usuários ainda podem interagir com cada serviço
separadamente

Venezuela
Banco da Inglaterra se recusa a entregar US$ 1,2 bilhão em ouro a Nicolás
Maduro.
Maduro vem tentando acessar o depósito de ouro pertencente à Venezuela,
que está sob guarda da instituição inglesa.
Juan Guaidó, o líder da oposição venezuelana, escreveu para Theresa May e
para o banco para que não entreguem as reservas ao governo ilegítimo.
Guaidó afirma que Maduro roubou grande quantidade dos ativos do governo.
Rompimento da barragem em Brumadinho
Outros R$ 5 bilhões da Vale foram bloqueados ontem (27) pela justiça, em
consequência do rompimento da barragem na Mina do Feijão, em Brumadinho
(MG)




No total já são R$ 11 bilhões em recursos bloqueados, destinados a
reparação de danos às pessoas atingidas e danos ambientais;
A decisão foi em ação cautelar proposta pelo Ministério Público de Minas
Gerais;
A Vale deve assegurar assistência aos moradores, arcando com custos
desde moradia e alimentação, até de psicólogos e médicos.

Dívida - Países

O que você precisa saber hoje

Banco Central Europeu
Ocorre hoje o discurso de Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE).
Por ser a pessoa com o cargo mais elevado do BCE, que controla as taxas de
juro a curto prazo, Draghi tem mais influência sobre o valor do Euro do que
qualquer
outra
pessoa.
Seus comentários podem determinar uma tendência de curto prazo, positiva ou
negativa, para as políticas monetárias da Zona do Euro.
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