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MARINHA DO BRASIL TERÁ QUATRO NOVOS
SUBMARINOS ATÉ 2022
8 de junho de 2021 - Agência Brasil
de extensa costa marítima, o Brasil conta com cerca de 95% do
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jazidas minerais altamente valiosas estão
localizadas em territórios marítimos.Segundo o almirante de esquadra
Almir Garnier, comandante da Marinha, o patrulhamento e a defesa
das fronteiras aquáticas brasileiras estão prestes a receber o reforço de
quatro novos submarinos e de fragatas classe Tamandaré

Lire article

PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS É A MAIOR DO
PAÍS, DIZ SECRETARIA DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA
22 de junho de 2021 - UOL
Segundo a nota, o texto final aprovado pelo Legislativo traz
"expressivas vantagens ao consumidor", pois a operação pode
representar cerca de R$ 100 bilhões aos cofres públicos e promover
a reorganização do setor elétrico brasileiro por meio de benefícios
como a "redução das garantias físicas das usinas renovadas e as
obras de revitalização das bacias; além do direcionamento de mais
de R$ 40 bilhões para a CDE [Conta de Desenvolvimento
Energético] em benefício da modicidade tarifária de todos os
consumidores.”

Lire article

BRASIL ADERE À RECOMENDAÇÃO DA OCDE
SOBRE NEUTRALIDADE CONCORRENCIAL,
INFORMA MINISTÉRIO DA ECONOMIA
8 de junho de 2021 - Valor Econômico
O objetivo dessa recomendação é desencorajar a adoção de regulações que
beneficiem empresas específicas e que tragam efeitos relevantes para a
produtividade nacional, informou a pasta em nota. Com a adesão, o Brasil se
compromete a remover distorções regulatórias que tenham como
consequência o favorecimento a empresas específicas e a fomentar um
ambiente de negócios de concorrência justa e equânime entre os agentes
econômicos.

Lire article

REVUE DE PRESSE
du 7 au 23 juin 2021

BANCO DO BRASIL VAI LANÇAR 19 LICITAÇÕES
PARA ENERGIA RENOVÁVEL ATÉ FIM DO ANO
18 de junho de 2021 - Valor Econômico
O Banco do Brasil (BB) vai lançar ainda este ano 19 licitações para
projetos de geração distribuída de energia renovável a partir das
fontes solar, eólica, biomassa e biogás. A contratação tem
investimentos estimados em R$ 687 milhões e é parte da
estratégia do banco para abater 100% de suas emissões de gases
de efeito estufa oriundas do consumo de suas emissões de gases de
efeito estufa oriundas do consumo de energia até 2024, a partir da
geração renovável ou da compra de certificados.

Lire article

LEILÕES DE AEROPORTOS REGIONAIS SE
MULTIPLICAM PELOS ESTADOS
23 de junho de 2021 - Valor Ecônomico
O leilão de 22 aeroportos regionais em São Paulo, marcado para 15 de
julho, promete ser o primeiro de uma série de projetos estaduais do setor.
Um mapeamento da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de
Base registrou outros 27 ativos com esse perfil, em dez Estados do país.
Estão prestes a serem lançados os editais para dois projetos: o aeroporto
de Pampulha, em Minas Gerais, e a Parceria Público Privada (PPP) do
aeroporto de Parnaíba, no Piauí. Também está em etapa de consulta
pública uma concessão do aeroporto de Fernando de Noronha.

Lire article

LEILÕES MUNICIPAIS DE SANEAMENTO
PREVEEM AO MENOS R$ 3,6 BI EM OBRAS
15 de junho de 2021 - Valor Econômico
Ao todo, são 51 licitações do gênero, em diferentes estágios de
desenvolvimento, segundo dados da Radar PPP, levantados a pedido do
Valor. Como muitos ainda estão em estudos iniciais, é difícil calcular o
potencial total de investimentos. Porém, uma análise de nove desses
projetos aponta a previsão de, ao menos, R$ 3,64 bilhões em obras. O
maior deles é a concessão de Porto Alegre (RS). A modelagem inicial,
feita pelo BNDES, projeta R$ 2,17 bilhões de investimentos na rede de
esgoto.”

Lire article
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MAPA E BNDES INICIAM ESTUDOS DE
CONCESSÕES FLORESTAIS NA AMAZÔNIA
16 de junho de 2021 - Governo Federal
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o BNDES deram
início nesta quarta-feira (16) aos estudos para estruturação da concessão florestal
em cinco áreas do Amazonas para o manejo florestal sustentável em florestas
públicas federais na Região Norte: Balata-Tufari, Iquiri, Jatuarana, Pau-Rosa e
Gleba Castanho, todas localizadas no Amazonas. No total, 2,3 milhões de
hectares poderão ser concedidos, com uma estimativa de produção de cerca de
1,3 milhão de metros cúbicos, gerando 3,9 mil empregos diretos e 7,8 mil
empregos indiretos

Lire article

BLABLACAR ACELERA METAS E PREVÊ FECHAR
2021 COM 150 PARCERIAS COM EMPRESAS DE
ÔNIBUS E R$10 MILHÕES EM PASSAGENS
VENDIDAS POR MÊS
15 de junho de 2021 - Diario do Transporte
Nosso objetivo é continuar agregando os maiores operadores do
mercado rodoviário brasileiro e investir bastante em digitalização”,
diz o novo VP da América Latina, Frédéric Ollier.” Nossa meta é
mais agressiva, chegar a 150 empresas de ônibus distribuídas na
nossa plataforma até o fim do ano”, diz Frédéric, o que significa
uma aceleração da meta divulgada no fim do ano passado pela
empresa que estimava um número inferior, 125. “Em junho já temos
73 empresas assinadas”, ele informa, quase metade da meta já na
metade do ano.

Lire article

DE OLHO NA REGIÃO, FRANCESA NEMERA
COMPRA FÁBRICA NO BRASIL
18 de junho de 2021 - Valor Econômico
A francesa Nemera, que se apresenta como líder no mercado global de
administradores de medicamentos, incluindo conta-gotas, aplicadores de
pomada e dispositivos eletrônicos, está fincando os pés na América Latina
com a aquisição de uma fábrica no Brasil, sua primeira unidade na região.
A multinacional, que faturou €430 milhões em 2020, já contava com
cinco fábricas - duas na França e uma nos Estados Unidos, na Alemanha e
na Polônia - e anunciou ontem a compra da Milfra, empresa familiar com
sede em Jaguariúna (SP).

Lire article
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA SIMPLIFICA O
EMPREENDEDORISMO NO BRASIL
11 de junho de 2021 - Contabeis
O objetivo da instrução normativa 55/2021 é simplificar, desburocratizar e
propiciar um ambiente mais favorável para os negócios. Entre as
alterações (...) que modernizou questões como a utilização do CNPJ como
nome empresarial, bem como a exclusão da proibição de arquivamento
de nomes empresariais semelhantes. Essas modificações visam a eliminar
a análise humana e qualquer mecanismo que impeça a análise
automática. Além disso, a ausência de registro ou de atividade operacional
da empresa perante a Junta Comercial não significará mais que a empresa
está inativa.

Lire article

NÚMERO DE AGTECHS CRESCE 64%
NO BRASIL
25 de maio de 2021 - Valor Econômico
O Brasil tem 299 empresas iniciantes de base tecnológica dedicadas à
agropecuária, de acordo com a segunda edição do Mapeamento de
Agtechs 2021, que a Associação Brasileira de Startups (Abstartups)
produziu em parceria com a Dell. O número é 64,2% maior que o do
levantamento anterior, de 2019, no qual a entidade havia identificado
182 agtechs em atividade no país.
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BRASIL GANHOU 351.714 NOVAS EMPRESAS
EM MARÇO, APONTA SERASA
22 de junho de 2021 - R7
O Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian revelou a
abertura de 351.714 novos negócios em março deste ano. O número
corresponde a um crescimento de 17,9% na comparação com o mesmo
período de 2020, quando a pandemia do novo coronavírus registrava
os primeiros impactos na economia. De acordo com o índice, o salto de
28,4% do comércio impulsionou a alta geral do indicador. A indústria e
o segmento de serviços também tiveram altas em menor ritmo.”

Lire article

