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Abertura da primeira loja na região será em Salvador na proxíma
semana; mais duas serão inauguradas até o fim do ano, em
Recife e Fortaleza.

Ler o artigo
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Com o clima adverso, as usinas da empresa precessaram 25%
menos cana em 2021/22.

REVUE DE PRESSE
 

DEPOIS DE SECA, TEREOS PREVÊ
RECUPERAÇÃO NA SAFRA 2022/23

04/05/2022 – Valor Econômico 

Do 02 ao 13 de maio 2022

DECATHLON ENTRA NO NORDESTE E TENTA
RETOMAR CRESCIMENTO NO ANO

05/05/2022 – Valor Econômico 

EM PROCESSO DE REVITALIZAÇÃO, LARGO
DO BOTICÁRIO, NO COSME VELHO, VOLTA

A SER UM CARTÃO-POSTAL

08/05/2022 – O Globo 

Até julho, seis imóveis históricos darão lugar a hotel de rede
francesa. Coworking e bares serão abertos a não hospedes

https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2022/05/04/depois-da-seca-tereos-preve-recuperacao-na-safra-2022-23.ghtml
https://noticias.r7.com/internacional/eliana-moares-e-eleita-conselheira-da-camara-de-comercio-brasil-franca-18112021
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2022/05/05/decathlon-entra-no-nordeste-e-tenta-retomar-crescimento-no-ano.ghtml
https://www.terra.com.br/economia/carros-motos/renault-prepara-suv-inedito-para-brigar-com-nivus-e-pulse,bce3ee56e81f7828a49189e7a856cbc7iaemfsoa.html
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/zona-sul/noticia/2022/05/em-processo-de-revitalizacao-largo-do-boticario-no-cosme-velho-volta-a-ser-um-cartao-postal.ghtml
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
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A Tereos firmou parceria com o AgTech Garage, um dos
principais hubs de inovação do agronegócio, para impulsionar
seus projetos nesta área e estabelecer conexões com empresas
relevantes do setor. Desta forma, a empresa prevê o
fortalecimento da transformação digital e a possibilidade do
desenvolvimento e amadurecimento de projetos já existentes
dentro da companhia, com abordagens inéditas e disruptivas.

REVUE DE PRESSE
 

TEREOS FIRMA PARCERIA COM AGTECH
GARAGE PARA IMPULSIONAR PROJETOS DE

INOVAÇÃO

09/05/2022 – Noticias Agriculas 

Do 02 ao 13 de maio 2022

PRODUÇÃO DE ALGODÃO ORGÂNICO SE
DESTACA NO NO SEMIÁRIDO NORDESTINO

11/05/2022 – Brasil de Fato 
Mais de mil famílias da agricultura familiar espalhadas por 56
municípios em seis estados na região semiárida nordestina
produziram, nas últimas três safras, mais de 136 toneladas de
algodão com certificação orgânica participativa e em transição. O
projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos envolve milhares
de agricultoras/es em parceria com entidades acadêmicas,
organizações não-governamentais (ONGs), setores de governos,
apoios internacionais, dentre outros.
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EMPRESAS RETOMAN ATIVIDADES NO
FORMATO HÍBRIDO

11/05/2022 – Jornale 

O avanço da vacinação da Covid-19 em todo o país e a redução
no número de óbitos e casos têm justificado a retomada do
trabalho e, muitas empresas, têm optado pela forma híbrida,
com revezamento presencial e home office. Um exemplo é a Up
Brasil, multinacional francesa de gestão de benefícios, que está
atuando nesse formato.
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https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/sucroenergetico/316477-tereos-firma-parceria-com-ag-tech-garage-para-impulsionar-projetos-de-inovacao.html#.Yn5bOehBzIV
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.brasildefato.com.br/2022/05/11/producao-de-algodao-organico-se-destaca-no-semiarido-nordestino
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://www.jornale.com.br/post/empresas-retomam-atividades-no-formato-h%C3%ADbrido
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Nos próximos cinco anos, a francesa Engie prevê desembolsar
cerca de R$ 1 bilhão em programas de soluções em energia
elétrica para a descarbonização de empresas e cidades, por meio
de projetos de grande porte, com impacto na redução de custos
e emissões de gases de efeito estufa. 

REVUE DE PRESSE
 

ENGIE PLANEJA DESTINAR RS 1 BILHÃO PARA
SOLUÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

11/05/2022 – Abdid 

Do 02 ao 13 de maio 2022

FRANÇA-BRASIL: A CIÊNCIA COMO CAMINHO
PARA A SUSTENTABILIDADE

11/05/2022 – Jornal de Brasilia 

Serão apresentados projetos que envolvem desenvolvimento
sustentável, biodiversidade, meio ambiente e mudança climática.
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MULTINACIONAL FRANCESA EXPORTARÁ
TECNOLOGIA A PARTIR DA CAPITAL DE

GOIÁS 

12/05/2022 – Giro Do Boi 

O zootecnista Jorge Espanha, presidente da Vetoquinol Saúde
Animal fala dos próximos passos da empresa aqui no Brasil.
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https://www.abdib.org.br/2022/05/11/engie-planeja-destinar-r-1-bilhao-para-solucoes-de-eficiencia-energetica/
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://noticias.r7.com/internacional/eliana-moares-e-eleita-conselheira-da-camara-de-comercio-brasil-franca-18112021
https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/brasil/franca-brasil-a-ciencia-como-caminho-para-a-sustentabilidade/
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://www.girodoboi.com.br/noticias/multinacional-francesa-exportara-tecnologia-a-partir-da-capital-de-goias/
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A Air France vai voltar a oferecer sua cabine de Primeira Classe, a
La Première, nos voos para o Brasil nesta semana. Com apenas
quatro suítes privativas, a experiência mais exclusiva da
companhia aérea francesa está disponível nos voos que ligam
Paris e São Paulo, operados pelo Boeing 777-300.

REVUE DE PRESSE
 

AIR FRANCE VOLTA A OFERECER A PRIMEIRA
CLASSE LA PREMIÈRE NO BRASIL NESTA

SEMANA

12/05/2022 – Panrotas 

Do 02 ao 13 de maio 2022

https://passageirodeprimeira.com/air-france-volta-a-oferecer-a-primeira-classe-la-premiere-no-brasil-nesta-semana/
https://noticias.r7.com/internacional/eliana-moares-e-eleita-conselheira-da-camara-de-comercio-brasil-franca-18112021

