Economia caxiense reage em agosto
O resultado do desempenho da economia de Caxias do Sul no mês de agosto em
comparação com o mês de julho foi de 3,8 de incremento. O comércio puxou o
indicador para cima com alta de 17,3% na comparação com o mês anterior, sendo que
a indústria cresceu 2% e o setor de serviços apresentou queda de 0,8% . Os números
do desempenho da economia local foram divulgados nesta quinta-feira (4), pela CDL
e CIC.
Os dados gerais da economia do município, na comparação com o mesmo mês do
ano passado, demonstrou queda de 3,3%. O acumulado dos últimos 12 meses aponta
também queda de 0,2%.
Segundo a assessoria de Economia e Estatística da CDL Caxias, Maria Carolina
Gullo, “o comércio reflete em agosto o resultado de vendas de datas comemorativas
como o Dia dos Pais, o incremento de parcela do 13º salário recebido por algumas
categorias como os metalúrgicos entre junho e julho e o incentivo fiscal com a
redução do IPI prorrogado”.
Para o diretor de Economia, Finanças e Estatística da CIC Carlos Zignani, o
crescimento da economia em agosto confirma a expectativa de recuperação no
segundo semestre. “As empresas estão sinalizando melhorias para o final do ano”,
afirmou.
Em relação ao mercado de trabalho, o levantamento realizado pela CDL e CIC mostra
ligeira alta, de 0,39%. No mês de agosto foram gerados 700 postos de trabalho em
Caxias do Sul. São 2.156 novos postos nos últimos 12 meses e 3.166 no acumulado
deste ano, totalizando 182.120 trabalhadores com carteira assinada no município. O
comércio emprega 27.536 pessoas.
Para ter acesso ao arquivo completo do Termômetro de Vendas entre em contato
com o departamento de Marketing da CDL: (54)3209-9977 ou através do e-mail:
juliana@cdlcaxias.com.br
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