
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

O primeiro esclarecimento é que as negociações substantivas
foram concluídas em junho de 2019, após impulso fundamental
dado pelo Brasil. Desde então, falta unicamente concluir trabalho
técnico de revisão legal. Em segundo lugar, o Mercosul e a União
Europeia acordaram os compromissos mais avançados sobre
desenvolvimento sustentável de qualquer acordo comercial já
negociado pelo bloco europeu.

O Monitor do Produto Interno Bruto, calculado pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), indica crescimento de 1,4% na atividade
econômica em fevereiro, em comparação a janeiro. No trimestre
móvel terminado em fevereiro, houve expansão de 2,9%, em
relação ao período encerrado em novembro.  Na comparação
interanual, a economia cresceu 1,6% em fevereiro e 0,7% no
trimestre móvel terminado em fevereiro.
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FGV: AUMENTO DE 1,4% NO PIB MOSTRA QUE
ECONOMIA CONTINUA A CRESCER

26 março 2021 - Gazeta do Povo

ACORDO MERCOSUL-UNIÃO EUROPEIA
PARA PRINCIPIANTES

O Brasil tem visto uma verdadeira "corrida" de investidores pelo
registro de novos projetos de geração renovável, principalmente
solares, em meio à previsão de retirada a partir de 2022 de um
subsídio concedido a novos empreendimentos de energia limpa.
O movimento envolve empresas como as  francesas Voltalia e
EDF.

BRASIL VÊ CORRIDA DE INVESTIDORES POR
ENERGIA SOLAR ANTES DO FIM DE SUBSÍDIO

20 abril 2021 - CNN Brasil 
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22 abril 2021 - Agência Brasil 

https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/acordo-mercosul-uniao-europeia-para-principiantes/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/04/20/brasil-ve-corrida-de-investidores-por-energia-solar-antes-do-fim-de-subsidio
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-04/fgv-aumento-de-14-no-pib-mostra-que-economia-continua-crescer
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Em 2020, foram abertas 3,3 milhões de novas empresas, segundo
levantamento da Serasa Experian. O número representa um
crescimento de 8,7% em comparação com 2019, sendo o maior
desde 2011, início da série histórica da Serasa. A maior parte das
novas empresas (79%) são microempreendedores individuais,
totalizando a abertura de 2,7 milhões de MEIs.

As próximas etapas do Pix, sistema de pagamento instantâneo
do Banco Central, podem incluir a implementação do Pix
internacional, que permitirá a transferência em tempo real de
recursos do Brasil para o exterior. A ferramenta está em estudo,
ainda sem previsão para entrar em funcionamento, mas o BC
deve propor em breve uma série de mudanças nas normas
cambiais, visando a modernização do sistema de câmbio e a
introdução de novas tecnologias como essa.

ABERTURA DE EMPRESAS BATE RECORDE 
EM 2020, DIZ SERASA

MUDANÇAS NAS NORMAS CAMBIAIS ABREM
CAMINHO PARA PIX INTERNACIONAL

O maior investimento realizado no país tem sido no setor de
energia, seja no setor de petróleo, gás e biocombustíveis, seja no
setor elétrico. São investimentos bilionários – nos próximos dez
anos, devemos ter investimentos da ordem de R$ 3 trilhões, e
isso tem ocorrido ano a ano”, afirma o ministro. “Investimentos
estão sendo feitos de centenas de bilhões de reais nos últimos
dois anos, e teremos aí mais outros R$ 2,5 trilhões até 2030.

21 abril 2021 - Agência Brasil 

18 avril 2021 - Agência Brasil

SETOR ENERGÉTICO TERÁ INVESTIMENTOS
DE R$ 3 TRI ATÉ 2030, DIZ MINISTRO

14 abril 2021 - Agência Brasil
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-04/mudancas-nas-normas-cambiais-abrem-caminho-para-pix-internacional
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-04/setor-energetico-tera-investimentos-de-r-3-tri-ate-2030-diz-ministro
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-04/abertura-de-empresas-bate-recorde-em-2020-diz-serasa
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O grupo francês Carrefour registrou vendas de 18,5 bilhões de
euros no primeiro trimestre de 2021, o que representa um
aumento de 4,2% em termos comparáveis. O crescimento foi
influenciado, sobretudo, pelo desempenho no Brasil e na França.
No mercado brasileiro, as vendas da varejista aumentaram 11,6%.
Desconsiderando apenas a variação cambial, o avanço foi de
14,2%. Incluindo petróleo e a variação cambial, houve queda de
15,2% nas vendas.

A francesa VINCI Airports, arrematou na última quarta-feira (7),  o
bloco Norte I de aeroportos. Com isso, administrará sete terminais
-Manaus, Tabatinga e Tefé (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR) e
Rio Branco e Cruzeiro do Sul (AC)- e investirá cerca de R$ 1,4 bilhão
nos locais ao longo dos 30 anos de concessão. O movimento
mostra que a empresa está de olho no potencial do ecoturismo da
região, mas também aponta para possíveis ligações futuras com
Américas Central e do Norte e reforço no escoamento da produção
da Zona Franca de Manaus.

VENDAS DO CARREFOUR SOBEM 4,2% NO
TRIMESTRE COM AJUDA DE BRASIL E FRANÇA

FRANCESA VINCI LEVA AEROPORTOS DO
NORTE E FALA DOS PLANOS (VERDES) 

PARA O BRASIL

O Brasil tem perdido importância econômica e influência política
nos últimos anos e a pandemia deve só ampliar problemas
estruturais. Neste cenário, a defesa de uma economia verde pode
colocar o país em destaque no cenário internacional, sustentou
nesta terça-feira o presidente da Natura&Co na América Latina,
João Paulo Ferreira.

20 abril 2021 - Valor Econômico

BRASIL PODE SER LÍDER MUNDIAL DA
ECONOMIA DE BAIXO CARBONO, 

DIZ CEO DA NATURA

21 abril 2021 - Valor Econômico

14 avril 2021 - CNN Brasil
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https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/04/07/leilao-aeroportos
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/04/14/francesa-vinci-leva-aeroportos-do-norte-e-fala-dos-planos-verdes-para-o-brasil
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/04/21/vendas-do-carrefour-sobem-42percent-no-trimestre-com-ajuda-de-brasil-e-franca.ghtml
https://valor.globo.com/live/noticia/2021/04/20/brasil-pode-ser-lider-mundial-da-economia-de-baixo-carbono-diz-ceo-da-natura.ghtml

