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Além do Pará, os estados do Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás
e Pernambuco também alcançaram resultado positivo no ano
passado
cheapest prices pharmacy. cheap doxycycline uk. fastest
shipping, why doxycycline price increase.
O estado do Pará alcançou o maior desempenho no setor
industrial entre os estados brasileiros em 2014. É o que
aponta o Boletim da Indústria Paraense disponibilizado nesta
semana pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas
do Pará (Fapespa).
A abordagem, realizada por meio da diretoria de
Pesquisa Socioeconômica e Análise Conjuntural da
apresenta os principais resultados do setor, com
informações da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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Em 2014 a produção física industrial do Pará cresceu 8,1% em
relação ao ano anterior, variação percentual que superou o
desempenho obtido em nível nacional, que encerrou o ano com
retração de 3,2%. A indústria paraense obteve, inclusive,
variação oposta à alcançada nos últimos dois anos, quando
foram registradas variações negativas de 1,6%, em 2013, e 2%
em 2012.
No primeiro semestre de 2014, a indústria apresentou
crescimento superior ao de 2013, principalmente nos meses de
abril e maio, período de bom desempenho dos setores de
alimentos e bebidas influenciados por datas comemorativas e
que antecedem as férias de julho.

O desempenho positivo da indústria paraense foi impulsionado
pela indústria extrativa mineral, que encerrou o ano com
10,7%, influenciada principalmente pela produção de minério de
ferro, que em 2014 apresentou crescimento de 3% no valor
exportado em relação a 2013. No sentido inverso e apesar dos
resultados positivos nos outros setores, a Indústria de
Transformação vem apresentando retração ao longo dos últimos
quatro anos, mantendo o mesmo comportamento em 2014.
yoga is highly therapeutic buy fluoxetine online now no
prescription fluoxetine . some of the ailments that can be
relieved through the practice of yoga include
De acordo com o presidente da Fapespa, os dados demonstram a
elevada dependência que a economia do estado tem em relação ao
setor extrativo mineral, em especial à exportação de minério
de ferro. “Isto é preocupante, uma vez que o preço desta
commoditie é determinado em bolsas internacionais e vem caindo
significativamente nos últimos meses. Apesar do estado ter
aumentado a produção e a exportação do produto, vem recebendo
menos recursos pela atividade. Assim, é importante
verticalizar a produção, diversificar a base, agregar valor,
produzir conhecimento e transferir adequadamente ciência,
tecnologia e inovação para o setor privado”, explicou o
presidente.
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Além do Pará, os estados do Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás
e Pernambuco também alcançaram resultado positivo no ano
passado. Confira o Boletim da Indústria de 2014 acessando o
linkhttp://www.fapespa.pa.gov.br/sites/default/files/Boletim_d
a_Industria_Paraense%202014.pdf
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