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04/02/2014 - ECONOMIA 

CNI divulga amanhã, 
às 11h, os Indicadores Industriais de 201

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga amanhã, quarta

Indicadores Industriais de dezembro de 2013 e o consolidado do ano passado.

do faturamento, das horas trabalhadas na produção, do emprego, da r

utilização da capacidade instalada na indústria. Também detalha o desempenho de 

de transformação em dezembro e no acumulado de 2013.

A entrevista coletiva será concedida pelo gerente

Castelo Branco, às 11h30, no auditório do 15º andar do edifício

Atenção, jornalista: O documento será distribuído às 11h e a entrevista coletiva começará às 11h30.

 

SERVIÇO: 

O que: divulgação da pesquisa Indicadores Industriais de dezembro, com dados consolidados de 2013

Quando:  amanhã, quarta-feira, 5 de fevereiro, às  11h

Onde: sede da CNI, Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, auditório do 15º 

andar – Brasília (DF) 

 

ATENDIMENTO À IMPRENSA 

Gerência de Jornalismo da CNI 

 

(61) 3317-9578 / 8917 / 9825 

imprensa@cni.org.br 

http://www.portaldaindustria.com.br/

http://www.bancodemidia.cni.org.br

https://twitter.com/CNI_br 

https://www.facebook.com/cnibrasil

http://www.youtube.com/user/cniweb

Aviso de pauta 
 

CNI divulga amanhã, quarta-feira, 05 de fevereiro, 
os Indicadores Industriais de 2013

 
cional da Indústria (CNI) divulga amanhã, quarta-feira, 5 de fevereiro, às 11h, os 

Indicadores Industriais de dezembro de 2013 e o consolidado do ano passado. A pesquisa  revela a evolução 

do faturamento, das horas trabalhadas na produção, do emprego, da remuneração paga e do nível de 

utilização da capacidade instalada na indústria. Também detalha o desempenho de 

de transformação em dezembro e no acumulado de 2013. 

será concedida pelo gerente-executivo da Unidade de Política Econômica da CNI, Flávio 

Castelo Branco, às 11h30, no auditório do 15º andar do edifício-sede da CNI, em Brasília.

O documento será distribuído às 11h e a entrevista coletiva começará às 11h30.

divulgação da pesquisa Indicadores Industriais de dezembro, com dados consolidados de 2013

feira, 5 de fevereiro, às  11h 

ede da CNI, Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, auditório do 15º 

http://www.portaldaindustria.com.br/ 

http://www.bancodemidia.cni.org.br 

https://www.facebook.com/cnibrasil 

http://www.youtube.com/user/cniweb 

 

 

 

de fevereiro,  
3 

feira, 5 de fevereiro, às 11h, os 

A pesquisa  revela a evolução 

emuneração paga e do nível de 

utilização da capacidade instalada na indústria. Também detalha o desempenho de 19 setores da indústria 

e de Política Econômica da CNI, Flávio 

sede da CNI, em Brasília. 

O documento será distribuído às 11h e a entrevista coletiva começará às 11h30. 

divulgação da pesquisa Indicadores Industriais de dezembro, com dados consolidados de 2013 

ede da CNI, Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, auditório do 15º 


