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FRANCESA EAU THERMALE AVÈNE (GRUPO
PIERRE FABRE) LANÇA GEL DE LIMPEZA FACIAL
DESENVOLVIDO NO BRASIL
01/07/2021 | Brazil Beauty News
Líder em dermocosméticos na Europa, a francesa Eau Thermale Avène
se voltou às necessidades características da pele brasileira para ampliar
sua linha de cuidados faciais Cleanance e lançar o gel de limpeza
profunda Cleanance Intense, especialmente para peles oleosas,
acneicas ou com tendência a acne. Totalmente desenvolvido no Brasil,
esta é a primeira fórmula patenteada da empresa do Grupo Pierre
Fabre fora de seu país sede.

Lire article

PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA NO
PIB CRESCE NA PANDEMIA
01/07/2021 | Valor Econômico
A indústria de transformação apliou sua participação na economia
brasileira em 2021. Menos sujeito aos efeitos das restrições impostas
pelo combate à covid-19, esse segmento tem elevado sua
participação no Produto Interno Bruto (PIB).

Lire article

GRUPO FRANCÊS QAIR ANUNCIA NOVO
INVESTIMENTO MILIONÁRIO NO NORDESTE
DO BRASIL
08/07/2021 | União Nacional da Bionergia
A empresa francesa de energia alternativa Qair estabeleceu um
memorando de entendimento com o estado brasileiro do Ceará para
um investimento de 5,85 mil milhões de euros para a produção de
hidrogénio verde e energia eólica em alto mar. Numa declaração, o
Governo do Ceará e a Qair Brasil indicaram que ambos os projetos
irão gerar 2.600 empregos e aumentar a expansão da multinacional
francesa na região Nordeste do Brasil, depois de terem anunciado
em maio uma fábrica para produzir também hidrogénio verde no
porto marítimo de Suape (Pernambuco).
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FUSÕES NO BRASIL SOMAM US$ 52,6 BI E JÁ
SINALIZAM ANO RECORDE
09/07/2021 |Valor Econômico
O volume de fusões e aquisições no Brasil (M&A) anunciadas de
janeiro até o dia 7 de julho já bateu em US$ 52,6 bilhões encostando no recorde de 2017, quando o valor das transações no
ano todo foi de US$ 52,7 bilhões
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BAYEUX, NA PARAIBA, RECEBE CÔNSUL DA
FRANÇA E PODE SE TORNAR CIDADE
GEMELAR FRANCESA
13/07/2021 | Paraiba Ja.
SO cônsul geral da França no Brasil, Hugues Fantou, visitou o município de
Bayeux, no Estado da Paraiba, na quarta- feira, 14 de julho. A autoridade
francesa foi recepcionada pela prefeita Luciene Gomes e por
representantes dos poderes. A vinda de Sr. Hugues a Bayeux foi
importante para estreitar laços e construir políticas públicas entre Bayeux
e a França, além de fortalecer o reconhecimento de Bayeux como cidade
gemelar francesa.
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PARCERIA ENTRE PREFEITURA DE ITABIRA
(MG) E MULTINACIONAL FRANCESA
TELEPERFORMANCE VAI GERAR 1.000 VAGAS
DE EMPREGO .
13/07/2021 | O Popular
A Prefeitura de Itabira, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia,Inovação e Turismo (SMDECTIT), firmou uma
parceria com a empresa multinacional francesa Teleperformance para fomentar
a empregabilidade em Itabira. Por meio de um encontro virtual realizado nesta
segunda-feira (12), o acordo ajustado entre os envolvidos vai beneficiar os
itabiranos com a oferta de 1.000 vagas de emprego no município.
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BANCO CENTRAL PREPARA O LANÇAMENTO DE
UMA VERSÃO INTELIGENTE DA MOEDA
BRASILEIRA. ELA PODE REVOLUCIONAR NOSSAS
TRANSAÇÕES FINANCEIRAS
16/07/2021 | Isto é
O Banco Central do Brasil prepara uma autêntica revolução, com o
lançamento do real digital. É mais simples explicá-lo por meio de
uma comparação com o que já existe. Ele não será nem como os
reais que estão na carteira e na conta corrente do banco. Tampouco
será como o bitcoin. “O real digital ainda está em fase de discussão,
e ele pertencerá a uma nova categoria de moedas, as Central Bank
Digital Currencies (CBDCs)”, disse à DINHEIRO o coordenador dos
trabalhos do real digital do BC, Fabio Araujo. Como o assunto ainda
está em discussão, não há muitos pormenores de como será o
funcionamento no dia a dia.
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REDE CARREFOUR MUDA COMANDO
NO BRASIL
02 de julho de 2021 - Valor Econômico
O executivo Noël Prioux, CEO do Carrefour no Brasil, vai deixar o cargo
após decisão tomada na segunda-feira pelo conselho de administração do
grupo. Ele será substituído por Stéphane Maquaire — outro francês, assim
como Prioux —, que hoje está à frente da operação da rede na Argentina.
Nos últimos anos, houve apenas um CEO brasileiro no Carrefour,
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LOUIS VUITTON REGISTRA SISTEMA DE
RASTREAMENTO EM BLOCKCHAIN
NO BRASIL
22/07/2021 -be[in]crypto
A Louis Vuitton, famosa marca de luxo francesa, registrou junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) um sistema de
software que utiliza a tecnologia blockchain para rastrear mercadorias
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REGIÃO DE SÃO PAULO VAI GANHAR 36
TRENS FABRICADOS POR EMPRESA
FRANCESA ALSTOM
22/07/2021 | Diario da Região
A Alstom anunciou na terça-feira, 20 de julho, que foi escolhida
pela ViaMobilidade Linhas 8 e 9 como fornecedora de 36 novos
trens que serão usados nas linhas 8-Diamante (Itapevi-Júlio
Prestes) e 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú), cidade de São Paulo, na
concessão de 30 anos assinada no final de junho.
A fabricante francesa revelou que as composições serão do
modelo Metropolis, que já opera na CPTM na Série 9000. Os
novos trens serão equipados com sistema de controle de trens
ATC, que é usado atualmente em ambos os ramais, a despeito de
existir um projeto de conversão para o padrão CBTC.
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PONTOS RELEVANTES DA REFORMA
TRIBUTÁRIA PARA AS EMPRESAS SEGUNDO
LEONARDO BRIGANTI,
23/07/2021 | CCIFB
Segundo Leonardo Briganti, “a reforma proposta tem por objetivo
aumentar a arrecadação do Estado, eliminando práticas de gestão
tributária (planejamento) utilizadas pelas empresas. Haverá, nesse
contexto, efetivo aumento de carga fiscal, especialmente pela
indedutibilidade dos juros sobre capital próprio, que existem
quando o próprio sócio financia a empresa com seus recursos e
tais juros são tidos como despesas operacionais, sendo, portanto,
dedutíveis, e impossibilidade das empresas holdings imobiliárias
adotarem sistema de tributação pelo Lucro Presumido”.
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