
O reforço da parceria com a Lettel Cloud dá sequência a uma
série de acordos que a Alcatel-Lucent vem fazendo. No ano
passado, a empresa francesa fez parceria com a Unentel,
especializada em mercado de TI, para que esta passasse a
distribuir seus equipamentos

São 20 anos de Brasil, três subsidiárias, 70 filiais, nove centros
de distribuição e 1,8 mil colaboradores. Números que revelam o
crescimento da Sonepar desde o início das operações no País,
em 2001. Especializada na distribuição B2B de materiais
elétricos, a multinacional francesa comemora os bons resultados
.

REVUE DE PRESSE
 

CEO da operação brasileira da Sonepar diz
como a multinacional francesa de materiais
elétricos manterá crescimento

08/07/2022 – Istoé Dinheiro 

Do 19 de junho ao 19 de julho 2022

Alcatel-Lucent e Lettel Cloud reforçam parceria
no Brasil com apliação de canais e atualização
tecnologica.

08/07/2022 – tele.sintese 

Projetos híbridos de energia eólica offshore e
hidrogênio no Brasil são planejados pela
companhia francesa EDF Renewables

09/07/2022 – CPG  - Click Petroleo e Gas 

A empresa francesa EDF Renewables anunciou que planeja
propostas híbridas de energia eólica offshore e hidrogênio no
Brasil. A empresa alegou que está muito interessada nas
estratégias para o país e espera anunciar em breve projetos de
energia renovável offshore no mercado brasileiro, colocando o
país em patamar de competitividade.
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A Vetoquinol Saúde Animal, uma das 10 maiores indústrias
veterinárias do mundo, apresentará sua linha de soluções para a
pecuária de leite durante a 48ª Expoleite. A tradicional feira do
gado holandês acontece de 13 a 16 de julho, na cidade de Arapoti
(PR), e terá em sua área externa um estande especial com a
presença da equipe da empresa, de origem francesa.

Um dos helicópteros mais famosos do mundo e o modelo mais
popular no Brasil, o Esquilo, chegou à marca de 7 mil unidades
entregues. A versatilidade do helicóptero e seu design
reconhecível em qualquer lugar, fazem deste helicóptero uma
figura comum para os brasileiros, mesmo àqueles que nunca
viram um de perto. Utilizado amplamente por forças de
segurança, forças armadas, televisões, táxis aéreos e milionários,
o Esquilo, construído originalmente pela Aérospatiale (depois
Eurocopter e hoje, Airbus Helicopters), foi o primeiro helicóptero
a ser construído no Brasil.

REVUE DE PRESSE
 

Helicóptero mais popular no Brasil chega a 7
mil unidades entregues

10/07/2022 – Aeroin

Do 19 de junho ao 19 de julho 2022

Vetoquinol Saúde Animal apresenta soluções
para a pecuária durante a 48ª Expoleite

12/07/2022 – segs
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O novo cluster de produção de energia solar da Voltalia será
instalado no estado de Minas Gerais e foi batizado de Arinos,
projeto que garantirá uma geração energética suficiente para o
abastecimento da empresa e de terceiros na região.

O investidor anjo e empreendedor serial Jonathas Freitas foi
destaque na capa digital da revista francesa Malvie em um artigo
sobre o empreendedorismo no Brasil e o alcance internacional da
tecnologia brasileira. 
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Brasileiro Jonathas Freitas É Capa De Revista
Francesa Com Artigo Sobre A Tecnologia
Brasileira No Cenário Mundial

14/07/2022 – Por dentro de MInas

Do 19 de junho ao 19 de julho 2022

Companhia francesa Voltalia anuncia Projeto
Arinos, seu novo cluster de produção de energia
solar no estado de Minas Gerais

15/07/2022 – CPG Click Petroleo e gas  
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