
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!
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O contrato da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
(Infraero) à frente da administração do Aeroporto Internacional
Eduardo Gomes, de Manaus, chegou ao fim nesta terça-feira, 11,
e o grupo francês Vinci Airports passa a assumir a gestão do
principal campo de aviação do Amazonas.

País avança em parcerias tecnológicas com outras nações.
Aposta mundial para uma economia de baixo carbono, o
hidrogênio verde é apontado pela Agência Internacional de
Energia (IEA, na sigla em inglês) como uma das fontes de energia
com maior potencial de inovação.
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BRASIL PODE SER LÍDER NA EXPORTAÇÃO
DE HIDROGÊNIO VERDE

11 de janeiro de 2022 - Agência Cenarium

CONTRATO DA INFRAERO CHEGA AO FIM E
GRUPO FRANCÊS ASSUME ADMINISTRAÇÃO

DO AEROPORTO DE MANAUS

Base de investidores pessoas físicas cresceu em 300 mil mesmo
com queda do Ifix. Os fundos imobiliários têm contrariado a
escrita de épocas passadas e resistido ao choque da elevação de
juros pelo Banco Central. A base de investidores pessoas físicas
desse segmento na bolsa, por exemplo, continuou crescendo
mesmo nos momentos mais críticos de 2021, diferentemente da
recessão entre 2015 e 2016, quando encolheu.

FUNDO IMOBILIÁRIO MOSTRA RESISTÊNCIA
MESMO NA CRISE

10 de janeiro de 2022 - Valor Econômico

11 de janeiro de 2022 - Amanhã

do 01 ao 16 de janeiro 2022 

https://agenciacenarium.com.br/contrato-da-infraero-chega-ao-fim-e-grupo-frances-assume-administracao-do-aeroporto-de-manaus/
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/01/10/fundo-imobiliario-mostra-resistencia-mesmo-na-crise.ghtml
https://amanha.com.br/categoria/sustentabilidade/brasil-pode-ser-lider-na-exportacao-de-hidrogenio-verde
https://noticias.r7.com/internacional/eliana-moares-e-eleita-conselheira-da-camara-de-comercio-brasil-franca-18112021


Companhias de setores regulados e de materiais básicos
escapam da turbulência eleitoral. Em um ano que promete
atenção redobrada das empresas, a decisão de investimentos
tende a entrar em modo de espera. Mas alguns segmentos,
beneficiados por reformas estruturais ou puxados pelos preços
internacionais, vão colocar o dinheiro para trabalhar.
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O grupo francês Saint-Gobain, gigante na indústria de materiais
de construção, conseguiu passar bem pela crise pandêmica da
covid-19 no Brasil, que responde por dois terços da sua receita e
resultados na America Latina. Informa que fecha 2021 com
aumento de 40% no faturamento, depois de ter crescido 20%
no ano anterior, mais castigado pelo impacto 

SAINT-GOBAIN ALCANÇA CRESCIMENTO
RECORDE NO BRASIL, SUPERIOR A R$ 15 BI

INVESTIMENTO GANHA FORÇA
COM LEILÕES E COMMODITIES

A União Brasileira de Vitivinicultura e a Apex-Brasil apontam que
de janeiro a novembro de 2021 pelo menos 7,7 milhões de litros
de vinhos finos brasileiros embarcaram para 53 países. Um
aumento de 91,18% nas exportações. Quase o dobro do ano de
2020.

10 de janeiro de 2022 - Valor Econômico

06 de janeiro de 2022 - Diplomacia Bussiness

VINHOS BRASILEIROS TÊM MELHOR
DESEMPENHO EM EXPORTAÇÕES DESDE

2014

04 de janeiro de 2022 -Valor Econômico

do 01 ao 16 de janeiro 2022

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/10/investimento-ganha-forca-com-leiloes-e-commodities.ghtml
https://www.diplomaciabusiness.com/vinhos-brasileiros-tem-melhor-desempenho-em-exportacoes-desde-2014/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/01/04/saint-gobain-alcanca-crescimento-recorde-no-brasil-superior-a-r-15-bi.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/27/petrobras-deve-manter-dividendo-alto.ghtml

