
O café brasileiro será homenageado em Paris no dia 29/09, em
um evento que contará com mais de 40 produtores de cafés
especiais e orgânicos do Brasil, promovido pela Embaixada
brasileira em Paris. Isto para abrir uma série de atrações que
desembocam no Rio entre 15 e 16/10, durante o Rio Coffee
Nation, um encontro dedicado aos cafés especiais e orgânicos do
Brasil. Em sua terceira edição, o evento será realizado na Casa
França-Brasil, no Centro.

O Grupo Carrefour Brasil lidera a lista das maiores empresas
varejistas brasileiras, segundo o Ranking Ibevar-FIA. Com um
faturamento anual de R$ 81,1 bilhões, a varejista de origem
francesa lidera a lista das 120 organizações que compõem a
edição 2022, que avalia dados de 2021.
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O jato Airbus A350XWB da Air France estreou nas rotas para o
Brasil ainda durante o início da Pandemia do Coronavírus, mas
com o aumento da demanda ele foi substituido pelo Boeing 777-
200ER e 777-300ER. Agora a empresa francesa anunciou a volta
dele, com um novo voo diário, voltando aos patamares pré-
pandemia de voos em São Paulo com a retomada de duas
ligações para Paris a partir do fim de outubro.
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Air France anuncia volta do A350 e segundo voo
diário para São Paulo
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Enquanto o projeto do Pix internacional ainda não saiu do papel,
uma fintech brasileira ja esta revolucionando o mercado
financeiro internacional. A VoucherPay, já oferece pagamentos
instantâneos em reais no exterior, em algumas das cidades
preferidas dos brasileiros na Europa e na América Latina. A gama
de lojas credenciadas ao voucherPay ainda é limitada, mas
nestes estabelecimentos, o cliente tem o IOF reduzido de 6,38%
para 0,38%, além de uma taxa pelo serviço.

A EDF Renewables, divisão de renováveis da empresa de energia
francesa, estuda a instalação de usinas eólicas offshore no litoral
do Rio de Janeiro, na altura do Norte Fluminense, para aproveitar
a infraestrutura logística do Porto do Açu e a demanda industrial
da região. Para tanto, a EDF e a Prumo Logística, empresa do
grupo EIG responsável pelo porto, assinaram nesta terça-feira,
13, memorando de entendimentos com essa finalidade.
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Cachaça: bebida produzida no interior de SP é
eleita a melhor do mundo

Tradição familiar, processos de envelhecimento, parceria e lives
com cantores foram os fatores para que um engenho em
Mirassol (SP) fosse reconhecido nacional e internacionalmente. A
maior parte das cachaças fica no mercado interno, mas os
concursos com premiações internacionais vêm abrindo portas
fora do país. Atualmente a bebida é exportada para os Estados
Unidos e países da Europa.
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Após decolar de Tarbes, na França, a primeira aeronave modelo
Airbus A350 da Azul já está em solo brasileiro, em Confins,
principal aeroporto de Minas Gerais. O modelo tem capacidade
para 334 passageiros e conta com mais de 70% da sua
composição formada por itens que deixam a aeronave mais leve
e econômica, com 20% menos no consumo de combustível.
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Brasil evidencia compromisso da cafeicultura
com a sustentabilidade na França

Promover a imagem sustentável do agronegócio café do Brasil.
Essa foi a principal ação da delegação brasileira que esteve
presente, de 10 a 12 de setembro, no “Paris Coffee Show”. Como
membro da delegação brasileira, Cecafé apresentou ações
sustentáveis e de inclusão, como Projeto Carbono, Produtor
Informado e Café Seguro

Jorge Lucki: Comprar um vinho especial é como
escolher um piano

02/09/2022 – Valor econômico
 APoucos livros me remeteram às melhores imagens sobre vinho

como “A loja de pianos da Rive Gauche” (Editora Record, 2001),
um livro cujo tema central nada tem a ver com vinhos. Ao me dar
o presente, meu especial amigo comentou que se tratava de uma
história de amor ao piano e à música, e que o autor fazia algumas
comparações com vinho.
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A Família Moillard possui vinhedos na Borgonha desde antes da
Revolução Francesa e destaca-se na produção desde 1850. Hoje
a propriedade abrange quase 20 hectares entre a Côte de Nuits e
a Côte de Beaune, de Nuits-Saint-Georges a Volnay, sendo que
metade dos vinhos são Premier Cru.
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O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into),
utilizou, pela primeira vez no Sistema Único de Saúde (SUS),
uma técnica que corrige quadros graves de escoliose e
hipercifose infantis com apenas um procedimento cirúrgico. O
criador do método, o médico ortopedista francês Lotfi Miladi,
esteve no instituto, no último dia 29, para participar do
procedimento.
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Into realiza cirurgia pediátrica com técnica
inédita pelo SUS, desenvolvida por ortopedista
francês
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Tereos Brasil surfa na crise energética europeia e
vai bater recorde de exportação de etanol
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Tereos Brasil tem grande oportunidade face à crise energética
europeia e vai bater recorde de exportação de etanol; Pela
primeira vez na historia, a empresa vai exportar 25% de sua
produção de etanol para outros paises. O CEO da empresa, Pierre
Santoul conta os detalhes ao NeoFeed. 
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https://odia.ig.com.br/brasil/2022/09/6485525-into-realiza-cirurgia-pediatrica-com-tecnica-inedita-pelo-sus.html
https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/porto-a-porto/guia-do-vinho-e-da-gastronomia/noticia/2022/09/15/vinhos-da-iconica-maison-moillard-chegam-ao-brasil.ghtml
https://neofeed.com.br/blog/home/tereos-brasil-surfa-na-crise-energetica-europeia-e-vai-bater-recorde-de-exportacao-de-etanol/
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Persistência, conhecimento, humildade e a constante busca pelo
melhor. Segundo Érick Jacquin, esses são alguns dos principais
ingredientes para o sucesso dos negócios. A receita, porém, não
é pronta nem fixa. De acordo com o chef francês, fazer um
empreendimento dar certo depende muito do olhar de quem o
conduz.

Chef francês Érick Jacquin esteve em Toledo
para ministrar palestra sobre os ingredientes
do sucesso no Brasil
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Tereos Brasil investe em novas tecnologias do
mercado energético
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TEREOS investe R$ 15 milhoes em planta piloto de biogás de
vinhaça.
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