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Os usuários cadastrados na Nota
Fiscal Paulista já podem consultar
no site (portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/nfp) os bilhetes com que irão
concorrer ao sorteio do mês de fevereiro. A 135ª extração do programa,
no próximo dia 14, distribuirá R$ 6,7
milhões em 655 prêmios. Participam
os 9.169.066 consumidores cadastrados que efetuaram compras no mês
de outubro e solicitaram notas fiscais
com CPF e 5.028 condomínios.
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Segurança

Lei Geral de Proteção de
Dados: as organizações e o
mercado estão preparados?
A velocidade com que o mundo digital evoluiu na
última década mundialmente trouxe um aumento
exponencial do volume de informações coletadas e
armazenadas digitalmente.
Consequentemente, a preocupação com o
tratamento aos dados vem protagonizando o
debate público. No Brasil, cerca de 80% dos
consumidores temem que seus dados sejam
roubados ou mal utilizados. A apreensão
não é à toa: um terço dos internautas já
sofreram algum mau uso de seus dados
Leia na página 6
pessoais.

Após três anos e meio de
um debate que dividiu o Reino
Unido, finalmente chegou o
grande dia. Uma jornada melancólica para muitos, mas que
era aguardada com ansiedade
por uma parcela significativa da
população - 17,4 milhões dos 66
milhões de britânicos, segundo
o plebiscito do Brexit. Desde
as 23h de sexta-feira (31), a
segunda maior economia da
União Europeia não será mais
considerada um Estado-membro do mais bem-sucedido
projeto de integração política,
social e econômica do mundo.
O Brexit determina o fim de
uma união de 47 anos que jamais
foi plena: ao contrário de outros
19 países da UE, a “ilha rebelde”
nunca quis adotar o euro, e o
sentimento europeísta entre os
britânicos raramente foi majoritário. “Uma vez que sairmos, não
voltaremos nunca mais à União

EPA

Reino Unido deixou UE encerrando
uma união de 47 anos

Manifestação de eurocéticos em Londres, na sexta-feira (31),
dia do Brexit.

Europeia”, afirmou o eurodeputado Nigel Farage, que liderou
a campanha pelo Brexit em
2016, ao lado do atual primeiro-ministro Boris Johnson.
A alemã Ursula von der
Leyen disse que os três anos
e meio de discussões serviram
para mostrar a ‘importância

A produção brasileira de
petróleo e gás natural em 2019
foi de 3,559 milhões de barris
equivalentes por dia, totalizando 1,299 bilhão de barris de
óleo equivalente, com aumento
de 8,1% em relação a 2018,
informou a Agência Nacional
do Petróleo (ANP). O estado
do Rio de Janeiro foi o maior
produtor de petróleo e gás
natural, representando 71% do
volume total produzido no país,
5,3% maior que em 2018, com
uma produção de 2,528 milhões
de barris equivalentes por dia.
Em seguida vem o estado de
São Paulo, com participação
de 11,5% na produção total:
409,77 mil barris equivalentes
por dia. O Espírito Santo foi o
terceiro maior estado produtor,
com uma produção de 333,68
mil barris equivalentes por dia,
correspondendo a 9,4% da produção de petróleo e gás natural
no país. A produção total no
pré-sal em 2019 foi de 2,183
milhões de barris equivalentes
por dia, o que representa 61,3%
da produção nacional.
O campo de Lula, na Bacia
de Santos, foi o maior campo
produtor e registrou média
diária de 1,196 milhão de barris
equivalentes por dia, sendo
responsável por 33% de toda a
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Produção de petróleo e
gás natural cresceu
8,1% em 2019
O pré-sal foi
responsável
por 2,183
milhões de
barris.

da união’. “Hoje abrimos um
novo capítulo, é a história de
velhos amigos e novos inícios”,
declarou. O Brexit foi aprovado
em um plebiscito realizado em
23 de junho de 2016, por um
placar de 51,89% a 48,11%.
Os eurocéticos, liderados por
Johnson e Farage, desejavam

retomar a plena autonomia do
Reino Unido e restringir o fluxo
de migrantes, enquanto os europeístas alegam que o Brexit foi
fruto de uma ampla campanha de
desinformação e notícias falsas.
Após a vitória dos eurocéticos,
o premier que havia convocado
a consulta, David Cameron, renunciou, dando lugar a Theresa
May, que passou mais de dois
anos negociando com a UE, porém sem conseguir aprovar seu
acordo no Parlamento.
Após sua renúncia, em junho
passado, Johnson negociou
um novo pacto, mas também
parou na resistência da Câmara
dos Comuns. No entanto, em
troca de adiar o Brexit para 31
de janeiro, convocou eleições
antecipadas, que lhe dariam
uma vitória esmagadora. Com
uma nova maioria na Câmara,
o premier não teve dificuldades
para aprovar o acordo final.

Investir de forma inadequada

Divulgação

Phenom 300E atinge Mach 0,80

O Phenom 300, da Embraer, jato executivo de maior
sucesso da última década, se tornou ainda melhor graças
a avanços de desempenho, conforto e tecnologia. Seguindo
a tradição da Embraer de se esforçar constantemente para
oferecer ainda mais valor aos clientes, o Phenom 300E é
agora o primeiro jato single-pilot a atingir Mach 0.80, com
uma cabine ainda mais silenciosa e atualizações na aviônica
que incluem proteção contra o fenômeno conhecido como
tesoura de vento (windshear) e um sistema de alerta e
prevenção de saídas de pista – a primeira tecnologia do
tipo a ser desenvolvida e certificada na Aviação Executiva.
Leia a coluna completa na página 3
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O cenário atual de juros baixos e recuperação econômica leva
muitos brasileiros a diversificarem sua carteira de investimentos. É,
sem dúvida, uma tática saudável fazer o dinheiro trabalhar por você
e gerar uma renda extra. Entretanto, a falta de conhecimento sobre
o mercado financeiro pode levar às pessoas a investirem de forma
inadequada e obterem resultados abaixo da média.

Coronavírus versus dólar
A preocupação global passa também pela incerteza quanto aos dados
divulgados pela China, afinal, a mídia estatal controla completamente
as informações divulgadas e pode estar querendo abafar a situação,
evitando maiores problemas para a economia chinesa, que reduziu sua
expansão nos últimos anos. A Bolsa de Valores da China se encontra
fechada desde o feriado do ano novo. A reabertura, adiada, até o momento, para 3 de fevereiro, pode gerar grandes distorções se a crise
não tiver sido resolvida.

Nova Placa Veicular
produção nacional no ano. Os
campos marítimos produziram
2,683 milhões de barris de petróleo por dia e 99,8 milhões de
metros cúbicos de gás natural
por dia, o que correspondeu
a, respectivamente, 96,3% e
81,4% da produção nacional.
Dos campos terrestres, foram
extraídos 104,1 mil barris de
petróleo por dia e 22,73 milhões
de metros cúbicos de gás natural, o que corresponde a uma
redução de 6,53% de petróleo
e um aumento de 3,56% de gás
natural, em relação à produção
terrestre do ano anterior, informou a agência (ABr).

Negócios em Pauta

Desde julho do ano passado que os Detrans estaduais se
preparam para utilizar o novo padrão de Placas de Identificação
Veicular (PIV) e desde sexta-feira (31), a instituição que não
tiver aderido ao novo padrão da PIV, não conseguirá emitir
emplacamentos para novos veículos. Nessa fase inicial, a nova
placa é obrigatória apenas no primeiro emplacamento ou para
proprietários de veículos que já tem a placa antiga mas precisam
alterar o município ou estado.
Para informações sobre o
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Plataforma democratiza acesso ao dinheiro

@

Em seu primeiro mês de operação, o HubDigital obteve
o acesso de 10 fintechs ao seu ecossistema. Anunciado em setembro de 2019, o HubDigital, novo modelo de
ingresso ao Banco24Horas, surgiu para acelerar a entrada
de fintechs, bancos sociais e instituições de pagamento,
tornando ágil e digital todos os processos, incluindo a
conexão por meio de novas tecnologias como APIs e o
envio de numerário (dinheiro físico) eletronicamente. O
produto foi desenvolvido para atender a maturidade do
ecossistema de startups e a alta demanda pelos serviços
do Banco24Horas por parte dos clientes de contas digitais.
Leia a coluna completa na página 2
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Livros em
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Por Ralph Peter
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