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PAPA NOMEIA CHEFE DE ONG NA AMAZÔNIA
PARA SOCIEDADE CIENTÍFICA DO VATICANO
09 de setembro 2021 - Veja
O engenheiro florestal e presidente da Fundação Amazônia
Sustentável, Virgílio Viana, foi nomeado pelo Papa Francisco
como membro da Pontifícia Academia das Ciências Sociais do
Vaticano. A sociedade científica é responsável por fazer a ponte
entre debates da academia e da igreja Católica.

Lire article

QUEIJO BRASILEIRO FICA EM SEGUNDO
LUGAR EM QUANTIDADE DE MEDALHAS EM
CONCURSO MUNDIAL
14 de setembro 2021 - O Globo
O Mondial du Fromage et des Produits Laitiers de Tours é
organizado pela Guilde Internationale des Fromagers e acontece
de 12 a 14 de setembro. O evento, que está em sua 5° edição,
promove premiações, palestras e encontros de profissionais do
setor.Ao todo, 900 queijos de 46 países competiram pelas 331
medalhas. Com as 57 vitórias, o Brasil levou quase 20% dos
prêmios.
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CONHEÇA A EVE, A MARCA DE ‘CARROS
VOADORES’ DA EMBRAER
11 de setembro 2021 - CNN Brasil
A era dos “carros voadores” está perto de começar e a Embraer
é um dos nomes que pode ajudar a escrever essa história. Ou
melhor, a Eve Urban Air Mobility é quem vai assumir essa nova
frente de trabalho nos negócios da fabricante aeronáutica
brasileira. O objetivo da nova empresa é acelerar a criação de
soluções para tornar o mercado de Mobilidade Aérea Urbana
uma realidade.
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STARTUPS BRASILEIRAS LEVANTARAM US$
772 MILHÕES EM INVESTIMENTO NO MÊS DE
AGOSTO
01 de setembro 2021 - Pequenas empresas & Grandes negocios
O volume já é 86% superior a todo o ano de 2020. Na
comparação mês a mês, agosto de 2021 teve alta de 303% com
relação ao mesmo período do ano passado. O número de
acordos é 24% maior. O relatório também apontou que a
expectativa é encerrar o ano com algo entre US$ 8 bilhões e
US$ 10 bilhões investidos.
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LEROY MERLIN NO BRASIL TENTA DRIBLAR O
‘MADE IN CHINA’
09 de setembro 2021 - Valor Economico
Para reduzir a dependência dos chineses, a Leroy passou a bater
na porta de fornecedores locais. “Não é possível ter 70%, 80%
[de peso de itens nacionais na venda]. Tem que ser mais de
90% local, e podemos trazer de lá algumas coisas mais
diferentes”, conta o CEO no país Ignacio Sánchez, no cargo
desde agosto de 2020.
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MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES ESTIMA
INVESTIMENTO TRILIONÁRIO COM 5G
14 de setembro 2021 - Correio Braziliense
Com o leilão do 5G em fase final de votação na Anatel, o
ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que o Brasil
deve receber US$ 1,2 trilhão em investimentos diretos e
indiretos com a instalação da nova tecnologia até o fim do
contrato, que deve ser efetuado nas próximas semanas.
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