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O Brasil está numa em uma ótima fase no que se refere aos
aspectos ligados à produção. Duvida? Então, consulte os
dados recentes do IBGE. Eles apontam para o fato de que, a
atividade industrial, em nível nacional no primeiro semestre
expandiu 1,7% em comparação ao mesmo período do ano
anterior. O aumento na produção, quase sempre,
representa novas contratações e, ao mesmo tempo, mais
investimentos em desenvolvimento tecnológico, independente
da área. Esses novos processos p [...]
29/11/2011 | Jornal Varginha Hoje - Notícias diárias de Varginha MG |

TÓPICOS RELACIONADOS:

PRODUÇÃO INDUSTRIAL AUMENTA 1,3% EM MAIO, MOSTRA IBGE |
01/07/2011
A produção industrial brasileira cresceu 1,3% em maio, na comparação com o mês anterior, quando fora
registrada queda de 2,1%, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Na comparação com o mesmo período do ano anterior, foi verificada alta de 2,7%. Em 12 meses, o
indicador acumula alta de 4,5% e, no ano, de 1,8%. Segundo o IBGE, em maio, o índice atingiu o patamar mais elevado
de produção de toda a série histórica, qu [...]
Blog do Alessandru

Produção de gás da Petrobras aumentou 7,8% em outubro | 09/12/2010
Em decorrência de paradas para manutenção de nove plataformas, a produção média diária de petróleo e gás natural da
Petrobras no Brasil manteve os mesmos níveis do mês anterior
Bagarai Seu portal de Notícias Entretenimento Esportes Tecnologia e muito mais!

Lacta quer manter liderança do mercado na Páscoa | 26/03/2011
Além do aumento da produção e de novas contratações, a Kraft Foods Brasil reafirma seu caráter inovador
e traz novos produtos para a Páscoa deste ano.
Promoview Marketing Promocional e Notícias

Produção da indústria gráfica recua 0,7% | 30/08/2011
Negócios do segundo semestre devem dar novo fôlego ao setor, que pode fechar o ano com crescimento de 2% A
produção da indústria gráfica recuou 0,7% nos primeiros seis meses de 2011, em relação ao mesmo período do ano
R e com e ndam os tam bé m a le itura de :
anterior. Baseados na Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física (PIM-PF), do IBGE, os resultados mostram que
Lacta quer manter liderança do mercado na Páscoa
[...]
Rafael Arinelli Diretor de Arte

Indústria opera abaixo da capacidade pelo segundo mês, aponta CNI | 21/02/2011
Sondagem da CNI (Confederação Nacional da Indústria) aponta que o setor industrial utilizou menos capacidade de
produção em janeiro, na comparação com a média desse período. Trata-se do segundo mês consecutivo em que a
entidade aponta esse fenômeno, o que não ocorria desde a crise financeira de 2008. Na mesma pesquisa, a
Confederação também detectou que o nível de produção está em queda. Pela
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