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PIB brasileiro cresce 0,9% em 2012 e a indústria tem
queda de –0,8%
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PIB Brasileiro por segmentos, 2012
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Estimativa de inflação para data-base maio é de 6,70% segundo
Banco Central
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Gráfico 2
Faturamento real da indústria de transformação
Rio Grande do Sul, 2012
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Tabela 1
30 maiores municípios em geração de postos de trabalho formal do setor metalúrgico
Rio Grande do Sul, Janeiro de 2013
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