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OCDE APROVA CONVITE PARA BRASIL
NEGOCIAR ENTRADA NA ENTIDADE
25 de janeiro de 2022 - Valor Econômico

LE BRÉSILA RÉVOLUTIONNE
SES
decisão significa que agora
as negociações vão começar
formalmente.
A
OCDE
deverá
SYSTÈMES DE PAIEMENTS! confirmar oficialmente a

aprovação do convite depois que o governo brasileiro receber
ainda hoje a carta da entidade.

Lire article

TOTAL ENERGIES TERÁ NO BRASIL 10% DA
PRODUÇÃO MUNDIAL
24 de janeiro de 2022 - Valor Econômico
Multinacional francesa planeja crescer também em energia
renovável no país. A TotalEnergies deu um passo importante
para fortalecer a presença no país, em dezembro, ao comprar
parte dos volumes excedentes da cessão onerosa de Sépia e
Atapu, no pré-sal, por R$ 2,9 bilhões em bônus de assinatura.

Lire article

INVESTIMENTO EM STARTUPS DO BRASIL
SOMOU US$ 9.4 BI EM 2021, APONTA
LEVANTAMENTO
12 de janeiro de 2022 - CNN Brasil
As startups brasileiras récebem um total de US$ 9.4 bilhões em
investimentos no ano de 2021, segundo levantamento da
plataforma Distrito divulgado nesta quarta-feira (12). O número é
2.5 vezes maior que o investido em 2020, e o maior desde o
início do estudo, em 2011.
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STARTUP IBBX TRANSFORMA ONDA
ELETROMAGNÉTICA EM ENERGIA
20 de janeiro de 2022 - Valor Econômico
Uma startup do interior de São Paulo criou uma tecnologia que
transforma ondas eletromagnéticas que estão no ar em energia
móvel, sem fios. A IBBX já fechou desde novembro contratos
com indústrias de automóveis, alimentos, saneamento e
construção civil.

Lire article

5ÀSEC, MAS PODE CHAMAR DE 500ÀSEC

21 de janeiro de 2022 - Isto é Dinheiro
A 5àsec está na expectativa de fechar contrato nos próximos dias
para alcançar a marca de 500 lojas no Brasil. Curiosamente,
apenas uma é da própria rede, localizada na sede administrativa
da empresa, em Barueri (SP). “É um número histórico”, afirmou
Fábio Roth , CEO da 5àsec no Brasil, onde a marca de origem
francesa (criada em 1968) chegou em 1994. É a maior rede de
lavanderias do País e do mundo.

Lire article

“A GENTE COLOCOU A CITROËN NOS
TRILHOS DO CRESCIMENTO”, DIZ EXECUTIVA
DO GRUPO STELLANTIS
21 de janeiro de 2022 -Terra
Marca vai trazer van elétrica ao Brasil e produzira três carros
inéditos na régião até 2024, diz Vanessa Castanho; ela participa
de série de entrevista “Estadão Mobilidade Insights”, com líderes
do setor.
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BRASILEIRA DE 32 ANOS SERÁ CHEFE GLOBAL
NA STELLANTIS, FUSÃO DAS MARCAS FIAT,
CHRYSLER, PEUGEOT E CITROËN
23 de janeiro de 2022 - Inteligência Financeira
Pernambucana da primeira turma de trainees em Goiana (PE)
assume comando do sistema de produção da montadora.

Lire article

BRASIL EXPORTA MAIS DE US$ 1 BILHÃO
EM FRUTAS PELA PRIMEIRA VEZ
17 de janeiro de 2022 - Valor Econômico
No ano passado, receita de embarques aumentou 20%, segundo
a Abrafrutas; volume cresceu 18%, para 1,2 milhão de toneladas

Lire article

