
A BlaBlaCar, líder mundial de viagens compartilhadas por meio
de caronas, teve em 2022 seu melhor ano desde que chegou ao
Brasil, em novembro de 2015. Os recordes registrados pela
plataforma dizem respeito aos dois modais oferecidos aos
usuários pela plataforma: em caronas, foram 9 milhões de
viagens realizadas em 2022; nos ônibus, houve crescimento de
72% no total de passagens vendidas, em comparação com o ano
anterior.

REVUE DE PRESSE
 

BlaBlaCar tem melhor ano no Brasil, com
recordes em caronas e vendas de passagens

19/01/2023– estadao  

Do 19 de dezembro ao 21 de janeiro de 2023

17/01/2023 – CPG

A TotalEnergies Exploration & Production, gigante francesa de
energia que possui várias operações na Bacia de Santos,
anunciou nesta segunda (16) que aprovou uma decisão final de
investimento, conhecida no setor como FID. O projeto de
desenvolvimento de petróleo e gás no Brasil ocorrerá numa área
a 300 km da costa brasileira.>>

Ler o artigo

Ler o artigo

Gigante francesa de energia, TotalEnergies, aprova
FID de US$1 bilhão, para um projeto de
desenvolvimento de petróleo no Brasil

13/01/2023 – exame

O mundo dos benefícios está mudando — e cada vez mais se
transforma em uma ‘mina de ouro’ para startups interessadas em
explorá-lo. Com o decreto 10.854, que entra em vigor neste ano
e prevê, entre outras coisas, o fim do ‘rebate’, o mercado se abre
cada vez mais para players novos no setor, dando continuidade
às mudanças na CLT desde 2017 que permitiram a novas
empresas entrarem nesse segmento. >>

Ler o artigo

Swile: startup francesa de benefícios triplica de
tamanho e mira um milhão de usuários no Brasil

https://mobilidadesampa.com.br/category/blablacar/
https://www.estadao.com.br/economia/coluna-do-broad/apos-ano-recorde-brasil-vira-segundo-mercado-do-app-de-caronas-blablacar/
https://clickpetroleoegas.com.br/gigante-francesa-de-energia-totalenergies-aprova-fid-de-us1-bilhao-para-um-projeto-de-desenvolvimento-de-petroleo-no-brasil-um-importante-marco-para-a-producao-de-petroleo-e-gas/
https://exame.com/carreira/vale-alimentacao-que-muda-entenda-novo-decreto/
https://exame.com/exame-in/swile-startup-francesa-de-beneficios-triplica-de-tamanho-e-mira-um-milhao-de-usuarios-no-brasil/
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Brasil revisitará acordo entre Mercosul e União
Europeia, diz Marina Silva

Do 19 de dezembro ao 21 de janeiro de 2023

06/01/2023 – .fashionnetwork

Em sua busca por inovação, a L’Occitane au Brésil descobriu em
2018, na Ilha de Marajó (PA), o óleo de Patauá de extração
artesanal, muito conhecido e utilizado regionalmente por seus
benefícios aos cabelos, deixando-os com mais brilho, maciez e
hidratação;Com isso, a marca desenvolveu a linha de produtos
com o riquíssimo óleo e passou a apoiar Associação dos
Produtores Rurais do Rio Guajará Natureza é Vida (APRUNAV);>>

Ler o artigo

L´Occitane Au Brésil investe em projeto
socioambiental para auxiliar comunidades
ribeirinhas

08/01/2023 – ultimosegundo

Após o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), a França, histórico parceiro do Brasil, planeja retomar as
relações com o país. Os quatro anos do governo anterior, do ex-
mandatário Jair Bolsonaro (PL), destacaram-se por divergências
políticas e diplomáticas com a nação liderada por Emmanuel
Macron .>>

Ler o artigo

França planeja viagem de Macron ao Brasil e
espera diálogo com Lula

A ministra do Meio Ambiente defendeu uma coalizão de ações
para endereçar essa agenda e disse que está tendo encontros
bilaterais no Fórum Econômico Mundial, em Davos

Brasil revisitará acordo entre Mercosul e União
Europeia, diz Marina Silva

17/01/2023– portaldbo 

Ler o artigo

https://br.fashionnetwork.com/news/L-occitane-au-bresil-investe-em-projeto-socioambiental-para-auxiliar-comunidades-ribeirinhas,1473512.html#fashion-week-paris-men-ysl
https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-12-30/emmanuel-macron-bolsonaro-posse.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2023-01-08/franca-planeja-macron-brasil-dialogo-lula.html
https://www.portaldbo.com.br/brasil-revisitara-acordo-entre-mercosul-ue-diz-marina-silva/
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Do 19 de dezembro ao 21 de janeiro de 2023

19/01/2023 – cidade marketing

A JCDecaux, líder mundial em mídia Out-of-Home, anuncia a
assinatura de contrato de 10 anos com a concessionária CCR
Metrô Bahia para assumir a operação publicitária nas duas linhas
de metrô em Salvador (BA) – a Linha 1-Vermelha e Linha 2-Azul.
A parceria começa a valer a partir de março de 2023 e dá
continuidade à estratégia de expansão da multinacional de
origem francesa, com foco em se manter como o maior player de
mídia em metrôs do Brasil Ler o artigo

JCDecaux assume operação de mídia nas duas
linhas do metrô de Salvador

https://www.cidademarketing.com.br/marketing/2023/01/19/jcdecaux-assume-operacao-de-midia-do-metro-da-bahia/

