
Finlandeses nos Açores à...
Novembro 07, 2012

Um grupo de 20 empresários da Finlândia inicia hoje 
na Praia da Vitória, na Terceira, uma visita aos Açores 
que visa encontrar parcerias e investimentos em 
áreas como as pescas, as energias renováveis e o 
design gráfico. «Eles vêm com objectivos concretos, 
querem falar com empresas de sectores muito 
concretos e vão colocar na mesa as condições e o 
que podem oferecer», afirmou Roberto Monteiro,
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Easyjet reforça em Lisboa e...
Outubro 23, 2012

A companhia aérea Easyjet vai expandir a sua 
operação em Lisboa com o lançamento de duas 
novas rotas e o reforço de outras três e com a 
colocação no final deste mês de um terceiro avião na 
base da Portela, num investimento de 50 milhões de 
dólares. Além disso, a low cost britânica contratou 25 
novos colaboradores, ampliando a sua equipa em 
Portugal para 100 pessoas. «Queremos consolidar a 
nossa
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Representante do Icafe visita a UFLA para reforçar parcerias...
Outubro 25, 2012

Tradicionalmente, representantes do Icafé visitam o Brasil para a troca de experiências entre a cafeicultura 

da região centro-américa e a cafeicultura brasileira, em diferentes áreas do conhecimento, do manejo na 

lavoura aos desafios do mercado Na semana passada, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) recebeu a 

visita do gerente técnico do Instituto do Café da Costa Rica (Icafe), Jorge Ramírez
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Nokia vai vender fábrica na Finlândia para farmacêutica Orion
Outubro 25, 2012

DA REUTERS A fabricante de celulares finlandesa Nokia vai vender parte de uma unidade de produção em 

Salo, sudoeste da Finlândia, para a farmacêutica Orion. A propriedade inclui instalações de produção e 

armazéns, disseram as empresas nesta quinta-feira. A Nokia disse em junho que estava encerrando a 

produção em Salo, cortando 850 empregos. Em crise, a Nokia está tentando reforçar a sua posição
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Azul e Trip iniciam voos entre Confins e Vitória da Conquista
Outubro 23, 2012

A Azul Linhas Aéreas e a Trip Linhas Aéreas iniciaram a operar nesta segunda-feira (22) uma nova rota que 

liga Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Vitória da Conquista, na Bahia. As operações 

estão sendo realizadas pelas aeronaves ATR 72 da Trip e os bilhetes estão sendo comercializados pela 

Azul. Os voos da nova rota que partem de Vitória da Conquista saem às 21h15min. e os
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Stephen Elop, da Nokia: "Nosso foco é bater o Android"
Outubro 23, 2012

Em sua primeira viagem ao Brasil, o presidente da fabricante finlandesa disse que o sistema operacional do 

Google é seu principal adversário e falou sobre os últimos resultados negativos da empresa A vida do 

americano Stephen Elop não está fácil. Ele assumiu a presidência da Nokia há dois anos em meio a uma 

grande crise. Uma vez no comando, ele refez a estratégia da fabricante finlandesa ao
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Parcerias entre unidades da Embrapa e instituições de ensino...
Outubro 25, 2012

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2012, realizada de 15 a 21 de outubro, foi marcada 

pela parceria da Embrapa Tabuleiros Costeiros (Aracaju, SE) e da Embrapa Solos (Rio de Janeiro, RJ) com 

instituições de ensino em Sergipe e Pernambuco Em Aracaju, foi montado um estande de tecnologia da 

Embrapa Tabuleiros Costeiros na Universidade Tiradentes, no dia 16 de outubro. Lá foram expostos
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Parceria reduz custos na construção civil do Ceará
Outubro 26, 2012

O Sinduscon-CE (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará) acaba de firmar parceria com a 

Brasilcred Seguros, empresa do Grupo Brasilcred, para oferecer o seguro de vida obrigatório aos 

trabalhadores da construção civil com custo menor e com melhoria na prestação dos serviços de assistência 

às construtoras. A parceria foi selada, por meio da assinatura de um contrato, entre o
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SENAR-MT inicia Expedição Soja Brasil
Outubro 26, 2012

Até março de 2013, o Projeto Soja Brasil irá percorrer 11 estados brasileiros Dois 'mini dias' de campo, uma 

oficina de Mecanização Agrícola, outra de Saúde e Segurança do Trabalhador (NR 31.8), além de ouvir 

muitas experiências sobre a produção de soja no estado são ações planejadas pelos representantes do 

SENAR-MT durante a rota Mato Grosso da Expedição Soja Brasil , projeto

Ver todas as Notícias relacionadas

HRT inicia perfuração
Outubro 24, 2012

na Bacia de Solimões A HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo, subsidiária da HRT, empresa de 

exploração e produção de óleo e gás natural, iniciou a perfuração do poço 1-HRT-10-AM, no prospecto 

Tucumã localizado no Bloco SOL-T-192, na Bacia do Solimões, Município de Tefé, no Amazonas. Os 

objetivos principais deste poço são os reservatórios Carboníferos da Formação Juruá, previstos a 2.090
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Delegação do Ministério da Geologia e Minas visita províncias...
Outubro 23, 2012

Luanda - Uma delegação do Ministério da Geologia e Minas desloca-se quarta-feira próxima (24) às 

províncias da Huíla e do Namibe, para avaliação de projectos de desenvolvimento regional de exploração 

mineira. A comitiva, que será chefiada pelo titular da pasta, Francisco Manuel Monteiro de Queiroz, vai na 

província da Huíla visitar o complexo mineiro da Kassinga, as empresas SOMEPA, que realiza
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