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A M.Dias Branco anunciou nesta quinta-feira, 9, a aquisição da
Jasmine Alimentos, do Paraná, especializada em alimentos
integrais, orgânicos, sem glúten, sem lactose e zero açúcar. A
cearense irá assumir 100% do capital social da empresa. A
empresa é especializada em alimentos integrais, orgânicos, sem
glúten, sem lactose e zero açúcar.
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De acordo com o relatório ‘Risco relevante para o investidor
brasileiro, francês e inglês’, da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
finalizado no início deste mês, 14,5% dos investidores brasileiros
afirmam investir em criptoativos. O porcentual é quase cinco
vezes maior do que o apontado pelos respondentes franceses
(3%) e nove vezes maior do que o observado nos investidores
ingleses (1,5%) que participaram da pesquisa.
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BRASILEIRO INVESTE MAIS EM CRIPTO DO
QUE FRANCESES E INGLESES

12/06/2022 – E Investidor 

Do 06 ao 16 de junho 2022

M.DIAS BRANCO ANUNCIA AQUISIÇÃO DA
MARCA DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS JASMINE

09/06/2022 – Focus Jor 

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MCTI
PARTICIPA DE FEIRA DE TECNOLOGIA EM

PARIS

14/06/2022 – Governo Federal 

O secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (MCTI), Sergio Freitas, participa nesta semana em
Paris, da Viva Technology 2022, uma das maiores feiras de
tecnologia da Europa. 
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O secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações, Sergio Freitas, e comitiva se reuniram nesta quarta-
feira (15), em Paris (França), com o diretor científico do Paris
Intelligence Research Institute (Prairie), Jean Ponce. Os
representantes da pasta conheceram iniciativas do governo
francês em Inteligência Artificial e compartilharam ações do setor
realizadas no Brasil.
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VIVATECH, EM PARIS, MARCA VOLTA DE
GRANDES FEIRAS INTERNACIONAIS COM

PÚBLICO PRESENCIAL

17/06/2022 – RFI 
Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e o recuo dos
números da doença na Europa, uma das maiores feiras de
tecnologia do mundo, a VivaTech, abre as portas com a presença
de público, em Paris. O evento ocorre sob rígidas normas sanitárias
e poderá receber até 5 mil pessoas por dia, até sábado (19).
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CUSTOS DE EMISSÕES DE CO2 DEVEM SER
INCORPORADOS NAS OPERAÇÕES, DIZ

DIRETOR-GERAL DA TOTALENERGIES

19/06/2022 – Portos e Navios 
Todas as empresas que querem ter compromissos com a
sustentabilidade precisam começar a incorporar os custos das
emissões de carbono nas operações. A visão é do diretor geral de
exploração e produção da petroleira francesa TotalEnergies no
Brasil, Charles Fernandes.
Para o executivo, é necessário começar a precificar emissões
mesmo naquelas atividades em países que ainda não têm um
mercado regulado de carbono, como é o caso do Brasil.
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