
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!
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Empresa visa triplicar seus lucros dentro do país, onde tem seu
maior hub de serviços. A Mirakl – empresa francesa de tecnologia
responsável pela infraestrutura de marketplaces como os do
Carrefour e do GPA – tem o Brasil como seu maior mercado
entre os hubs internacionais da campanhia, como Reino Unido,
Alemanha, Cingapura e Austrália.

Com objetivo de estimular atividades dos chamados “nômades
digitais” no Brasil, o Conselho Nacional de Imigração, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, regulamento a
concessão de visto temporário e autorização de residência a
imigrante que, sem vínculo empregatício no país e fazendo uso
de tecnologias da informação, possa a executar trabalhos para
empregadores estrangeiros.
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MINISTÉRIO REGULAMENTA VISTO
TEMPORÁRIA DE NÔMADES DIGITAIS NO

BRASIL

13 de janeiro de 2022 - Terra

FRANCESA MIRAKL CHEGA AO BRASIL COM
META DE TRIPLICAR OPERAÇÃO EM 2022

Segundo Ricardo Go, situação da cadeia de suprimentos
continuará difícil no primeiro semestre, mas deve começar a
melhorar na segunda metade do ano.

VAMOS TER QUATRO MODELOS 100%
ELÉTRICOS NO BRASIL”, DIZ PRESIDENTE DA

RENAULT

26 de janeiro de 2022 - CNN Brasil

24 de janeiro de 2022 - Agência Brasil

do 31 de janeiro ao 04 de fevereiro 2022 

https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/francesa-mirakl-chega-ao-brasil-com-meta-de-triplicar-operacao-em-2022,63f9c941d07f75324952378377a13e17qd42pq0p.html
https://www.cnnbrasil.com.br/business/vamos-ter-quatro-modelos-100-eletricos-no-brasil-diz-presidente-da-renault/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-01/ministerio-regulamenta-visto-temporario-de-nomades-digitais-no-brasil
https://noticias.r7.com/internacional/eliana-moares-e-eleita-conselheira-da-camara-de-comercio-brasil-franca-18112021


O apetite do investidor estrangeiro por ativos de emergentes
segue trazendo bons ventos de curtíssimo prazo para o
deméstico. Ontem, a historía se repetiu. O rali do câmbio teve
sequência e o dólar caiu abaixo de RS 5.30, no menor nível em
quatro meses, enquanto os juros futuros do “miolo” e da parcela
longa da curva a termo encerraram o pregão em queda firme. Já
o Ibovespa acumulou em janeiro alta de 7%, marcando o melhor
mês desde dezembro de 2020.
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Evento da Atout France, “Encontros à Francesa”, reunirá novos
parceiros e confirma importância do Brasil para o turismo
francês.

ATOUT FRANCE: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
“ENCONTROS À FRANCESA”

MANHÃ NOS MERCADOS: FLUXO
ESTRANGEIRO SEGUE NO RADAR EM

VESPÉRA DO COPOM

O governador Wellington Dias esteve reunido, na manhã desta
terça-feira (01), com a diretora da Agência Francesa de
Desenvolvimento (AFD) para o Brasil e a Argentina, Laeticia
Dufa. O Piauí tem hoje projetos em curso nas áreas
socioambiental, saneamento e turismo em parceria com a
Agência que financia o desenvolvimento sustentável em todo
Nordeste.

01 de fevereiro de 2022 - Valor Econômico

01 de fevereiro de 2022 - Piauí Governo do Estado

GOVERNADOR SE REÚNE COM AGÊNCIA
FRANCESA PARA TRATAR SOBRE PROJETOS

SUSTENTÁVEIS

01 de fevereiro de 2022 - Brasil Turis 

do 31 de janeiro ao 04 de fevereiro 2022 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/02/01/manha-nos-mercados-fluxo-estrangeiro-segue-no-radar-em-vespera-do-copom.ghtml
https://www.pi.gov.br/noticias/governador-se-reune-com-agencia-francesa-para-tratar-sobre-projetos-sustentaveis/
https://brasilturis.com.br/atout-france-inscricoes-abertas-para-encontros-a-francesa/
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/27/petrobras-deve-manter-dividendo-alto.ghtml


Envelhecimento das turbinas, queda no desempenho e de
receitas, aumento dos custos de operação e manutenção,
aumento na vida útil e novas tecnologias mais eficientes estão
entre os motivos. Empresas so setor eólico no Brasil acreditam
que no horizonte de cinco a sete anos será necessário fazer a
modernização ou repotenciação de usinas eólicas.
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EMPRESAS PREVEEM MERCADO DE RETROFIT
PARA TURBINAS EÓLICAS EM ATÉ SETE ANOS

Petrobras analisa oportunidades em pequenas usinas nucleares,
energia geotérmica e diferentes tipo de eólica e fotovoltaica.

02 de fevereiro de 2022 - Valor Econômico 

 04 de fevereiro de 2022 - Valor Econômico

PETROBRAS AVALIA NOVOS MERCADOS
NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

do 31 de janeiro ao 04 de fevereiro 2022 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/02/empresas-preveem-mercado-de-retrofit-para-turbinas-elicas-em-at-sete-anos.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/02/04/petrobras-avalia-novos-mercados-na-transicao-energetica.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/12/27/petrobras-deve-manter-dividendo-alto.ghtml

