
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse hoje (14)
que as concessões de ativos públicos à iniciativa privada deverão
render ao país cerca de R$ 260 bilhões em investimentos em
infraestrutura até o final de 2022. De acordo com Freitas, o
montante é aproximadamente 40 vezes o orçamento do
ministério. Entre os projetos citados pelo ministro Tarcísio de
Freitas que deverão ocorrer até lá, destacam-se a concessão do
Porto de Santos e do Aeroporto Santos Dumont e Congonhas.

O banco agora vê aumento de 4,5% do Produto Interno Bruto
(PIB) em 2021, acima do consenso de 3,2% citado pela
instituição e da taxa de 3,52% mostrada na pesquisa Focus do
Banco Central divulgada nesta segunda-feira. O crescimento
global deverá contribuir com mais de 3,7 pontos percentuais na
taxa de expansão do PIB brasileiro neste ano, mas os
profissionais do BNP ponderam que os atuais níveis dos preços
das commodities sugerem que os prognósticos do banco podem
ser até conservadores
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BNP ELEVA PROJEÇÃO PARA CRESCIMENTO DO
PIB BRASILEIRO A 4,5% EM 2021

14 de maio de 2021 - Agência Brasil

INFRAESTRUTURA PREVÊ R$ 260 BI EM
INVESTIMENTO PRIVADO ATÉ FIM DE 2022

A safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve atingir o
recorde de 264,5 milhões de toneladas em 2021. Com isso, a
produção deve superar em 4,1% a de 2020, que somou 254,1
milhões de toneladas.Os dados constam da estimativa de abril
do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, divulgada
hoje (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

 IBGE PREVÊ SAFRA RECORDE DE 
264,5 MILHÕES DE TONELADAS PARA 2021

12 de maio de 2021 - Agência Brasil 
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24 de maio de 2021 - Isto é Dinnheiro

du 10 au 25 mai 2021

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-05/infraestrutura-preve-r-260-bi-em-investimento-privado-ate-fim-de-2022
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-05/ibge-preve-safra-recorde-de-2645-milhoes-de-toneladas-para-2021
https://www.istoedinheiro.com.br/bnp-eleva-projecao-para/


(...)os produtos Made in Brazil ESestão marcando presença
mundo afora. Por oportunidade ou necessidade, as empresas
brasileiras exportaram US$ 82,1 bilhões na soma de janeiro a
abril deste ano, alta de 26,6% sobre um ano antes e o maior
desde 1997, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, do
Ministério da Economia. Como as importações ficaram em US$
63,8 bilhões no mesmo período – avanço de 14% na mesma
base de comparação.
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O Brasil entrou na lista dos dez países que mais instalaram sistemas
de energia solar no mundo em 2020, mesmo com impactos da
pandemia de Covid-10 sobre o mercado do setor, mostraram nesta
segunda-feira dados da Agência Internacional de Energia (IEA)
compilados pela Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar)

BRASIL ENTRA NO TOP 10 DE PAÍSES QUE MAIS
INSTALARAM ENERGIA SOLAR EM 2020

 ROTA DE SAÍDA

A startup brasileira de educação XPerience será oficialmente
premiada nesta quarta-feira, 26 de maio, por um projeto de
inovação tecnológica conduzido com uma turma de
aproximadamente 100 alunos do ensino fundamental do colégio
Henri Sellier de Suresnes, na França. O trabalho faz parte do
programa “Les Startups à l’ècole”, uma iniciativa da incubadora
pública francesa Agoranov.

6 de maio de 2021 - Isto é Dinheiro 

24 de maio de 2021 - Sprio Mais

EDTECH BRASILEIRA É RECONHECIDA EM
PROJETO DE INOVAÇÃO NA FRANÇA

24 de maio de 2021 - Isto é Dinheiro

du 10 au 25 mai 2021

https://www.istoedinheiro.com.br/rota-de-saida/
https://www.spriomais.com.br/2021/05/24/edtech-brasileira-e-premiada-em-projeto-de-inovacao-na-franca/
https://www.istoedinheiro.com.br/brasil-entra-no-top/
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O Brasil poderá ter uma moeda digital emitida pelo Banco
Central (BC), como uma extensão da moeda física. O BC
anunciou, hoje (24), em Brasília, as diretrizes para a criação da
moeda no país.Em nota, a instituição disse que “tem promovido
discussões internas e com seus pares internacionais visando ao
eventual desenvolvimento” da moeda. Segundo o BC, a moeda
deve “acompanhar o dinamismo da evolução tecnológica da
economia brasileira.

A Petrobras informou o lançamento do programa RefTOP–Refino
de classe mundial com o objetivo de estar entre as principais
companhias refinadoras de petróleo no mundo. O programa
consiste em um conjunto de iniciativas para implementar melhorias
na eficiência e desempenho operacional das refinarias que não
estão na carteira de desinvestimento da empresa (...). Além disso, a
Petrobras quer se posicionar de forma mais competitiva na abertura
do mercado de refino de petróleo no país.

BRASIL DEVERÁ TER MOEDA DIGITAL EMITIDA
PELO BANCO CENTRAL

PETROBRAS LANÇA PROGRAMA PARA
APRIMORAR REFINO DE PETRÓLEO NO BRASIL

As exportações de soja em grão do Brasil devem atingir o maior
volume da história para o mês de maio. Até a terceira semana
deste mês, a quantidade exportada chegou a 12,6 milhões de
toneladas, segundo dados preliminares do ministério da
Economia. Até o fim do mês, o volume vai superar as 14,1
milhões embarcadas durante maio de 2020, e consolidar um
novo recorde para maio, segundo o analista de mercado Vlamir
Brandalizze.

24 de maio de 2021 - Canal Rural 

EXPORTAÇÕES DE SOJA DEVEM REGISTRAR
MELHOR MAIO DA HISTÓRIA

24 de maio de 2021 - Agência Brasil 

24 de maio de 2021 - Valor Econômico
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https://www.gov.br/economia/pt-br
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/05/24/petrobras-lana-programa-para-aprimorar-refino-de-petrleo-no-brasil.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-05/brasil-devera-ter-moeda-digital-emitida-pelo-banco-central
https://www.canalrural.com.br/projeto-soja-brasil/exportacoes-soja-melhor-maio-historia/


No período, o Sudeste reduziu a participação no PIB da indústria
em 7,66 pontos percentuais. O Nordeste ganhou 2,06 pontos
percentuais (pp) em participação e a Região Sul, 2,46 pontos
percentuais. Mesmo assim, o Sudeste continua responsável por
53,9% do PIB industrial, seguido pelo Sul com 19,4%. O Nordeste
tem 12,93% de participação; o Norte, 7%; e o Centro-Oeste,
6,7%.

A pandemia não distanciou o agricultor brasileiro das inovações
digitais. Na verdade, o caminho parece ter sido o oposto disso, a
julgar pela multiplicação no país das agtechs, como também são
chamadas as empresas iniciantes de base tecnológica voltada à
agropecuária. Ao todo, a pesquisa identificou no ano passado 1.574
empresas brasileiras; em 2019, eram 1.125. Do universo total, 223
tiveram apoio de 78 instituições para incubação, aceleração e
investimentos.
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 EM DEZ ANOS, INDÚSTRIAS MIGRAM DO
SUDESTE PARA OUTRAS REGIÕES

NÚMERO DE STARTUPS DO AGRO
CRESCE 40% NO PAÍS

O governo prepara um programa de refinanciamento de dívidas
tributárias para as empresas mais afetadas pela pandemia (...).
Haverá descontos e parcelamentos. As condições, segundo ele,
serão melhores para as mais prejudicadas. Com isso, o governo
espera dar um fôlego para a retomada, comentou. O programa,
que o secretário chamou de “Pert”, oferecerá pacotes para quem
perdeu mais de 80%, de 60%, de 40% e de 20% do
faturamento. “As que perderam 80% serão muito beneficiadas.

25 de maio de 2021 - Valor Econômico

EMPRESA COM DÍVIDA TERÁ AJUDA, 
DIZ SECRETÁRIO

17 de maio de 2021 - Agência Brasil

25 de maio de 2021 - Valor Econômico

du 10 au 25 mai 2021

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/05/25/numero-de-startups-do-agro-cresce-40-no-pais.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-05/em-dez-anos-industrias-migram-do-sudeste-para-outras-regioes
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/25/empresa-com-divida-tera-ajuda-diz-secretario.ghtml

