Economia de Caxias do Sul acumula perda de 2,4% no primeiro
trimestre do ano
Números do desempenho foram apresentados nesta terça-feira (7)

A economia de Caxias do Sul registrou crescimento de 7,4% em março em
comparação ao mês anterior, indicando que houve melhoria no desempenho, mas
não suficiente para impedir queda de 2,4% nos três primeiros meses do ano. É o que
mostra o levantamento divulgado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e
Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) nesta terça-feira
(7). No acumulado de janeiro a março deste ano, o comércio (-13,2%) e os serviços
(-3,2%) registraram queda, enquanto a indústria, com 1,4%, teve crescimento.
A alta na economia local em março foi motivada pelo desempenho positivo dos três
segmentos: serviços (11,2%), indústria (5,7%) e comércio (5,8%). Segundo os
analistas, o momento de crescimento moderado é o início da recuperação.
Na comparação entre março de 2013 e março de 2012 houve uma queda de 6,4%. A
indústria caiu apenas 0,8%, mas comércio e serviços tiveram as perdas mais
consideráveis: menos 13,3% e menos 12,5%, respectivamente.
Em março foram criados 1.599 postos de trabalho em Caxias do Sul. A indústria,
pelo terceiro mês consecutivo, teve alta, com 827 novas vagas, seguida pelo
segmento de serviços, com 577 empregos, e comércio, com 288. A construção civil e
a agropecuária perderam força e diminuíram o número de postos de trabalho. Com
isso, 2013 registra crescimento de 2,79% do mercado de trabalho e de 1,87% em 12
meses. Caxias do Sul totaliza 184.961 postos formais de trabalho.
Participaram da coletiva de imprensa a assessora de Economia e Estatística da
CDL, Maria Carolina Gullo, os diretores de Economia, Estatística e Finanças da
CIC Fábio Abreu de Paula, Mauro Corsetti e Carlos Zignani, além do presidente da
CIC, Carlos Heinen.
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