Economia de Caxias do Sul segue estável

O desempenho da economia de Caxias do Sul no mês de abril apresentou
ligeira queda de 0,2% sobre março. A indústria e o comércio
acompanharam esta estabilidade, com desempenhos 08,% e 0,1%
superiores a março, respectivamente. Serviços, porém, apresentou queda de
2,1%. Os números do desempenho da economia caxiense foram
apresentados pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) nesta quinta-feira
(6).
Em relação a abril de 2012, a economia local cresceu 7,8%, puxada pela
indústria, que registrou alta de 13% no período. Comércio e serviços
também cresceram: 4,2% e 0,5%. O acumulado de janeiro a abril, com
menos 0,3%, e o acumulado nos últimos 12 meses, com menos 3,6%,
tiveram desempenhos negativos.
Em abril foram criados 1.111 postos de trabalho em Caxias do Sul.
Somente a indústria foi responsável por 1.006 novas vagas, totalizando
3.840 empregos novos em 2013, o que corresponde uma expansão de
4,36%. Serviços criaram 244 empregos e o comércio, 61. Nos setores da
construção civil e agropecuária, porém, houve redução de 28 e 172 vagas,
respectivamente.
O saldo da balança comercial caxiense cresceu 9,8% em abril na
comparação com março. Este resultado foi possível porque as exportações
cresceram 15,8% e as importações, 19,7% no período. Em relação a abril
de 2012, porém, as exportações caíram 2,9%, enquanto as importações
subiram 20,3%. No acumulado do ano de 2013, a queda no saldo da
balança comercial de Caxias do Sul é de 21,9%. No acumulado dos últimos
12 meses, no entanto, houve acréscimo de 2,6%.
Participaram da coletiva de imprensa o diretor-secretário da CDL, Ivonei
Pioner, a assessora de Economia e Estatística da CDL, Maria Carolina
Gullo, o diretor-executivo da CIC, Victor Hugo Gauer e o diretor de
Economia, Finanças e Estatística da CIC, Mauro Corsetti.
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