
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

Com um projeto de expansão em andamento em Minas Gerais, a
francesa Verallia, terceira maior produtora de embalagens de
vidro para alimentos e bebidas no mundo, vai investir mais 80
milhões de euros no Brasil, agora para elevar a capacidade
produtiva na fábrica de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. 

Fundada em 2008, a CCBF é uma câmara que tem como
objetivo central desenvolver relações econômicas, financeiras e
comerciais em diversos seguimentos, como indústria e serviços.
Na quinta-feira (18), Eliana Moraes foi eleita como conselheira
para um mandato de três anos. A brasileira terá pelos próximos
anos a missão de promover projetos comerciais entre as duas
nações. 
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ELIANA MOARES É ELEITA CONSELHEIRA DA
CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-FRANÇA

16 de novembro de 2021 - Valor Economico

VERALLIA ELEVA A R$ 880 MILHÕES TOTAL
DE INVESTIMENTOS NO BRASIL

O Conselho Administrativo da Petrobras aprovou, na noite desta
quarta-feira (24), o Plano Estratégico da companhia para os
próximos cinco anos, que prevê um investimento de US$ 68
bilhões no período entre 2022 e 2026. De acordo com os
dirigentes da estatal, o valor é 24% superior ao desembolsado no
mesmo período do plano anterior. 

PETROBRAS ELEVA PREVISÃO DE
INVESTIMENTOS PARA US$ 68

BILHÕES EM 5 ANOS

14 de novembro de 2021 - CNN Brasil
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O governo brasileiro aposta em quatro frentes paralelas de
negociações para ampliar sua rede de acordos de cooperação e
facilitação de investimentos (ACFIs) com outros países. A
intenção é reforçar a segurança jurídica de investidores
estrangeiros no Brasil, principalmente de olho na atração de
novos recursos para o programa de concessões e privatizações.
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Nas ruas, nos museus, parques e cafés, há algo que chama
atenção nos pés de multidões de parisienses: um tênis
geralmente branco, de couro, e com a letra “V” nas laterais. É o
Veja, marca francesa produzida no Brasil. Embora lançado em
2005, foi nos últimos anos que o Veja se tornou uma febre. A
única loja própria em Paris, no bairro do Marais, costuma ter filas
que dobram o quarteirão nos fins de semana. 

O TÊNIS FABRICADO NO BRASIL QUE
É FEBRE NA EUROPA

BRASIL QUER MAIS ACORDOS
DE INVESTIMENTOS

O Brasil tem mais um unicórnio na área de serviços financeiros. A
fintech com valor bilionário da vez é a CloudWalk, que compete
com empresas como Cielo, GetNet, PagSeguro, Rede e Stone no
mercado de pagamentos. Para a startup, o futuro desse setor virá
de tecnologias como transações digitais, blockchain, computação
em nuvem e stablecoins (criptomoedas pareadas em algum ativo
para controlar sua volatilidade). 
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STARTUP DE PAGAMENTOS CLOUDWALK
TORNA-SE NOVO UNICÓRNIO BRASILEIRO
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/startup-de-pagamentos-cloudwalk-torna-se-novo-unicornio-brasileiro.shtml
https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2021/11/14/o-tenis-fabricado-no-brasil-que-e-febre-na-europa.ghtml


REVUE DE PRESSE
 

O número de empregados com carteira de trabalho assinada no
setor privado, sem contar os trabalhadores domésticos, atingiu o
número de 33,5 milhões de pessoas no terceiro trimestre de
2021. Esse total representa um avanço de 4,4% , ou mais 1,4
milhão de pessoas, na comparação com o período anterior e de
8,6% ou mais 2,7 milhões de pessoas em relação a 2020. 

Maior empresa de compartilhamento de helicópteros e aviões
executivos do Brasil, a Avantto quer ser uma das pioneiras no
transporte aéreo por eVTOLs, veículos aéreos também chamados
de “carros voadores”, que em breve farão parte da paisagem de
grandes centros urbanos pelo mundo afora. 

IBGE: EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA NA
ÁREA PRIVADA TÊM ALTA DE 4,4%

AVANTTO PLANEJA INVESTIMENTO DE US$
250 MILHÕES EM “CARROS VOADORES”

O governo central, formado por Tesouro Nacional, Banco Central
e Previdência Social, teve superávit primário de R$ 28,19 bilhões
em outubro, ajudado por um crescimento nas receitas enquanto
as despesas caíram fortemente na comparação com igual mês do
ano passado, divulgou o Tesouro nesta segunda-feira. 
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GOVERNO CENTRAL TEM SUPERÁVIT
PRIMÁRIO DE R$ 28,2 BI EM OUTUBRO
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