
Natixis em Portugal anunciou que está com vagas de emprego
abertas nas seguintes áreas do banco: finanças, economia,
gestão, direito e tecnologias de informação (TI). O banco é
especializado em investimentos, seguros e demais operações
financeiras de mercado. A multinacional tem um programa de
realocação internacional e conta com cerca de 80 brasileiros em
seus quadros.
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Vagas de emprego para trabalhar na
multinacional francesa Natixis em Portugal;
brasileiros podem se candidatar e não há limite
de idade
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29/11/2022 – O Globo

O Brasil está no topo da lista de destinatários latino-americanos
dos investimentos realizados pela Proparco, unidade de
financiamento ao desenvolvimento econômico pertencente à
Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Em visita ao Brasil
para comemorar os 15 anos no país, em meados de novembro, a
CEO da Proparco, Françoise Lombard, falou ao Prática ESG sobre
os próximos anos.

Ler o artigo

Ler o artigo

Não falta dinheiro francês para empresa que tiver
projeto ESG

09/11/2022 – RFI

Um grupo de brasileiros lançou na quarta-feira (09), em Paris, o
primeiro clube de empreendedorismo voltado às pequenas e
médias empresas interessadas em parcerias comerciais com a
França. O France Brésil Empreendedores (FBE) surge, em
parceria com a CCBF, com o objetivo de facilitar a vida das
empresas de pequeno e médio porte que pretendem cruzar o
Atlântico para fazer negócios.
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France Brésil Empreendedores (FBE)

https://clickpetroleoegas.com.br/na-contramao-dos-eua-e-inglaterra-canada-convoca-para-14-milhao-de-vagas-de-emprego-nas-areas-de-saude-construcao-civil-industria-restaurante-e-mais-brasileiros-de-todas-as-idades-podem-participar/
https://oglobo.globo.com/economia/esg/
https://clickpetroleoegas.com.br/portugal-convoca-mao-de-obra-brasileira-para-4000-vagas-de-emprego-para-trabalhar-na-multinacional-francesa-natixis-nao-ha-limite-de-idade/
https://oglobo.globo.com/economia/esg/noticia/2022/11/nao-falta-dinheiro-frances-para-empresa-que-tiver-projeto-esg.ghtml
https://www.rfi.fr/br/podcasts/radar-econ%C3%B4mico/20221109-associa%C3%A7%C3%A3o-foca-em-pequenas-e-m%C3%A9dias-empresas-para-ampliar-com%C3%A9rcio-entre-brasil-e-fran%C3%A7a


A Nethone, startup polonesa de prevenção de fraudes financerias
que atua no Brasil há mais de 1 ano, com clientes como Azul e
Boticário, anunciou a sua aquisição pelo grupo francês de
soluções de pagamentos Mangopay.
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O presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, foi um
dos primeiros chefes de Estado que ligou para parabenizar o
recém-eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Mais do que uma simples
cortesia, esse gesto é um símbolo de uma relação centenária de
amizade e cooperação entre os dois países, que se expressa por
meio da cultura, do esporte, da ciência, da educação e da
economia. No âmbito econômico, os números são inequívocos:
as empresas francesas já investiram mais de US$ 32 bilhões no
Brasil.

Brasil e França olham juntos para o futuro

16/12/2022 – CCFB   
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Com presença no Brasil, Nethone é comprada
por gigante francesa

01/12/2022 – Terra
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Octavio de Barros, que trabalhou durante 25 anos no mercado
financeiro, acha que o setor não tem motivos para preocupação.
"É evidente que o mercado financeiro gostaria de ver pessoas
ligadas a eles no comando da Economia. Isso aí é comum, é
normal. Mas eu acho que vão se surpreender. Eu acho que não
vão ter nenhum tipo de risco, muito pelo contrário. E acho que o
mercado financeiro em algum momento vai reconhecer a
necessidade do Brasil de focar no social - com responsabilidade,
obviamente".

Transition au Brésil: vers quelle politique
économique, sociale et d'insertion
internationale ? 

14/12/2022 – RFI
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https://www.ccfb.com.br/noticias/brasil-e-franca-olham-juntos-para-o-futuro/
https://www.terra.com.br/economia/dinheiro-em-dia/meu-negocio/com-presenca-no-brasil-nethone-e-comprada-por-gigante-francesa,d94843208ec062fae2c79a6988267ffdk8umsjmg.html
https://www.rfi.fr/br/podcasts/reportagem/20221214-o-brasil-pa%C3%ADs-mais-desigual-do-mundo-precisa-enfrentar-este-dilema-diz-economista


Aos 45 anos de idade, Alessandra é dona de 3 restaurantes em
Paris. Mas ela não é apenas uma empresaria do ramo. é uma chef
de cozinha e mestre confeiteira graduada, que leva para os
pratos que prepara tanto o que aprendeu na escola quanto o que
colheu de melhor da vida.
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Chef brasileira é destaque na França

17/12/2022 – Folha de São Paulo
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https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/12/chef-brasileira-nascida-no-vidigal-leva-a-coxinha-a-paris.shtml

