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Eduardo Sattamini destaca que o Brasil já está vivendo uma
transição energética para fontes renováveis e ressalta a
importância de SC para a empresa que é a maoir geradora de
energia do país.

Ler o artigo

Ler o artigo

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil criou o Instituto
Guimarães Rosa, uma organização que terá como missão a
promoção da língua portuguesa e a difusão da cultura brasileira
no exterior. Já instituído por decreto em abril, a entidade terá sua
marca e seu lançamento divulgados em setembro, como parte
das comemorações dos 200 anos de independência do Brasil.

REVUE DE PRESSE
 

ITAMARATY LANÇA EM SETEMBRO
INSTITUTO GUIMARÃES ROSA, VITRINE DA

LÍNGUA PORTUGUESA E DA CULTURA
BRASILEIRA NO EXTERIOR

11/05/2022 – RFI 

Do 16 ao 31 de maio 2022

“NOSSO VETOR DE CRESCIMENTO É A
ENERGIA EÓLICA”, AVALIA DIRETOR-

PRESIDENTE DA ENGIE BRASIL

14/05/2022 – Ndmais 

BNP PARIBAS CARDIF BRASIL SERÁ UMA
EMPRESA DE TECNOLOGIA, DIZ CEO

19/05/2022 – Valor Econômico 

Sheynna Hakim fala sobre desafios de combinar o melhor da
gestão de empresas tradicionais com a velocidade, eficiência e
capacidade de inovação das startups.
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Depois de cercar as cidades com lojas gigantes de materiais de
construção localizadas nas marginais, nas rodovias e nas vias
expressas, a Leroy Merlin quer entrar no miolo dos bairros com
pontos de vendas bem menores. Até 2024, a companhia francesa
planeja investir quase R$ 1 bilhão em 150 lojas voltadas para
compra rápida.
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LEROY MERLIN VAI INVESTIR R$ 1 BILHÃO E
ABRIR 150 LOJAS ‘DE BAIRRO’

30/05/2022 – Isto E Dinheiro 

Do 16 ao 31 de maio 2022

NO LESTE DE PARIS, ESCOLA PÚBLICA
OFERECE ENSINO MÉDIO COM

ESPECIALIZAÇÃO EM PORTUGUÊS DO BRASIL

30/05/2022 – Uol 
No refeitório da escola nessa terça-feira, o cardápio é arroz, feijão
preto, linguiça e saladas. Enquanto os adolescentes se servem, um
funk do MC Kevinho ressoa ao fundo. A cantina, no entanto, está a
milhares de quilômetros do Brasil. Essa cena acontece nos
arredores de Paris, na única escola pública da França metropolitana
a oferecer a especialização em português do Brasil para seus alunos
do ensino médio, o Liceu Internacional do Leste Parisiense (LIEP).
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ARTE INDÍGENA BRASILEIRA É DESTAQUE
EM EXPOSIÇÃO NA FRANÇA

31/05/2022 – RFI 
Os quadros de figuras multicoloridas expressam os saberes
tradicionais do povo Huni Kuin, do Acre. O brasileiro Txana Bane
é um dos artistas indígenas contemporâneos convidados para a
exposição Utopia, que acontece em Lille, no Norte da França.
Nesse momento de crise ambiental, o evento abre espaço para
os testemunhos ancestrais dos povos originários, que trazem
uma nova relação de paridade entre todos os seres vivos do
planeta.
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