
Lire article

O Beautycare Brazil, Projeto de Internacionalização da Indústrias
Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, criado
pela ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) em parceria com a ApexBrasil
(Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos), promoverá a participação de 14 indústrias
brasileiras na in-cosmetics Global 2022, em Paris, França.

REVUE DE PRESSE
 

INDÚSTRIAS BRASILEIRAS DE INGREDIENTES
COSMÉTICOS APRESENTAM NOVIDADES EM

PARIS

30/04/2022 – Brazil Beauty News 

Do 28 de março ao 08 de abril 2022

NOVAS FERROVIAS DEVEM ATRAIR RS 70
BILHÕES EM INVESTIMENTOS PARA MINAS

GERAIS

31/03/2022 – Agência Minas 

O Brasil está dando os primeiros passos para uma transformação
significativa no modal de transporte de cargas e de passageiros,
especificamente no modal ferroviário, e o Estado de Minas Gerais
está no centro dessa revolução logística.

Lire article

REGULAÇÃO DE CRIPTOATIVOS ATRAI
EMPRESAS

05/04/2022 – Valor Econômico 

Inicialmente planejadas para coibir fraudes, esquemas de
pirâmide, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento ao
terrorismo, as legislações nacionais para regulamentar as
criptomoedas agora levam em conta outro fator: a atração de
companhias desse mercado.
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https://www.brazilbeautynews.com/industrias-brasileiras-de-ingredientes-cosmeticos,4301?utm_medium=email&utm_campaign=Mane%2C+um+novo+espa%C3%A7o+para+estimular+a+...&utm_source=YMLP
https://noticias.r7.com/internacional/eliana-moares-e-eleita-conselheira-da-camara-de-comercio-brasil-franca-18112021
https://noticias.r7.com/internacional/eliana-moares-e-eleita-conselheira-da-camara-de-comercio-brasil-franca-18112021
https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/novas-ferrovias-devem-atrair-r-70-bilhoes-em-investimentos-para-minas-gerais
https://noticias.r7.com/internacional/eliana-moares-e-eleita-conselheira-da-camara-de-comercio-brasil-franca-18112021
https://www.terra.com.br/economia/carros-motos/renault-prepara-suv-inedito-para-brigar-com-nivus-e-pulse,bce3ee56e81f7828a49189e7a856cbc7iaemfsoa.html
https://valor.globo.com/financas/noticia/2022/04/05/regulacao-de-criptoativos-atrai-empresas.ghtml


Lire article

O BNP Paribas alcançou um dos acordos de trabalho remoto
mais abragentes entre os principais bancos, dando a opção de
trabalhar em casa por até metade da semana a mais de 132.000
funcionários. O acordo, que vale até 2024, estende um esquela
de trabalho que já se aplicava à França.

REVUE DE PRESSE
 

BNP FECHA ACORDO DE TRABALHO
REMOTO COM 132.000 FUNCIONÁRIOS

07/04/2022 – Valor Econômico 

Do 28 de março ao 08 de abril 2022

08/04/2022 – Jornal do Comercio

Uma radiografia das potencialidades e do atual cenário
econômico do Rio Grande do Sul foi apresentada nesta sexta-
feira (8), em Paris (França), para cerca de 40 empresários
franceses e brasileiros residentes no país europeu. O grupo,
selecionado pela embaixada do Brasil e Câmara de Comércio
Brasil na França, reuniu-se para ouvir o adjunto da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Estado (Sedec), Joel Maraschin,
que detalhou o ambiente de negócios para a instalação de
empresas, as reformas governamentais implementadas e os
esforços para sanar as contas públicas e captar novos
investimentos.

Lire article

EM MISSÃO NA FRANÇA, COMITIVA GAÚCHA
DETALHA POTENCIALIDADES DO ESTADO A

INVESTIDORES

https://valor.globo.com/carreira/noticia/2022/04/07/bnp-fecha-acordo-de-trabalho-remoto-com-132000-funcionarios.ghtml
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