
A Mastercard fez uma parceria com o Mercado Livre para
aumentar a segurança e a transparência de seu recém lançado
programa de moedas criptográficas no Brasil. A tecnologia
CipherTrace da Mastercard permitirá ao Mercado Livre monitorar,
identificar e compreender os riscos e ajudar os varejistas a
gerenciar suas obrigações regulamentares e de conformidade.

A Feira de Carreiras França-Brasil recebeu empresas como
L'Oréal, CMA CGM, Accor e Safran, e organizações como Médicos
sem Fronteiras, fundada na França em 23/08/2022. O evento é
promovido pela Embaixada da França no Brasil e pela Campus
France Brasil, a agência oficial do governo francês responsável
pela promoção do ensino superior francês em mais de 110 países.

REVUE DE PRESSE
 

Oportunidades de desenvolvimento
profissional para brasileiros na França 

11/08/2022 – UOL  

Do 05 de agosto ao 05 de setembro de 2022

O uso de criptomoedas no Brasil: uma parceria
entre a Master Card e o Mercado Livre

24/08/2022 – Folha de S. Paulo 

Novas tecnologias no mercado de energia
brasileiro : o projeto hidrogênio verde

27/08/2022 – Epbr 

O Complexo Industrial e Portuário de Suape aprovou a
manifestação de interesse para o primeiro projeto de produção
de hidrogênio verde e azul, apresentado pela Qair. Com isso, será
aberto o prazo para concorrência pela área até 27 de setembro.
O arrendamento será feito por 25 anos, renovável por igual
período, para produção de hidrogênio verde, azul com captura
de carbono e amônia.
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https://www.terra.com.br/economia/carros-motos/renault-prepara-suv-inedito-para-brigar-com-nivus-e-pulse,bce3ee56e81f7828a49189e7a856cbc7iaemfsoa.html
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2022/08/11/salao-de-carreiras-aproxima-brasileiros-de-empresas-francesas.htm
https://estudio.folha.uol.com.br/mastercard/2022/08/mastercard-garantira-seguranca-do-ecossistema-de-criptomoedas-do-mercado-livre-no-brasil.shtml
https://epbr.com.br/suape-aprova-1o-projeto-de-hidrogenio-verde-da-qair-no-brasil/


O consultor brasileiro Rogerio Rebouças acaba de ser
condecorado Cavaleiro da Ordem do Mérito Agrícola. A honraria,
que foi criada em 1883, é conferida àqueles que prestaram
serviços relevantes à agricultura francesa por mais de dez anos. 
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Brasileiro é destaque no comércio de vinhos
franceses no Brasil

29/08/2022 – Radio France Internationale (RFI) 

Do 05 de agosto ao 05 de stembro de 2022
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https://www.rfi.fr/br/podcasts/rfi-convida/20220829-brasileiro-que-promove-vinhos-franceses-%C3%A9-condecorado-por-servi%C3%A7os-%C3%A0-agricultura-francesa

