Economia de Caxias do Sul cresce 1,6% em julho
Os segmentos de Comércio e Indústria apresentaram incremento de 4,7% e 4,6%,
respectivamente, quando comparados com junho; já Serviços foi o segmento que
desestimulou a ascensão da economia, com uma queda de 5,5%. Os números do
desempenho da economia local foram divulgados nesta terça-feira (28) pela Câmara
dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de
Caxias do Sul (CIC) durante coletiva de imprensa. A economia da cidade está
demonstrando desempenho geral em 2012 de apenas 0,1%. O resultado preocupa o
diretor de Economia, Finanças e Estatística da CIC Mauro Corsetti. “Estamos no
limiar de passarmos por uma recessão.
O Comércio apresentou resultados positivos em relação ao mesmo período do ano
passado, mas os impulsionadores das vendas de julho foram automóveis e máquinas
e implementos agrícolas, que estão sendo beneficiados pela redução do IPI,
enquanto setores como informática e telefonia, óticas, joalherias e relojoarias e
eletrodomésticos amargam prejuízos. Vestuário e calçados obtiveram pequeno
crescimento no mês, mas apresentam percentuais negativos no acumulado dos 12
meses, apontando a tendência de retração.
Em julho, foram fechados 153 postos de trabalho no Município, houve queda de
0,08% no número de vagas na comparação entre junho e julho. O setor mais
atingido foi novamente a Indústria que demitiu 207 pessoas; seguido pelo Comércio
com 52; o Serviço com 39; e o setor Agropecuário com 26 postos eliminados. O
único setor que manteve as contratações foi a Construção Civil, que aumentou seu
quadro em 172 empregos.
O mercado de trabalho de Caxias do Sul contabiliza, atualmente, 181.420 postos de
trabalho com carteira assinada e apresenta o saldo positivo de 1,26% em relação a
2011.
Participaram da coletiva o diretor financeiro da CDL/SPC, Valtuir Rizzo, a
assessora de Economia e Estatística da CDL/SPC, Maria Carolina Gullo, o diretorexecutivo da CIC, Victor Hugo Gauer e a assessora de Economia, Finanças e
Estatística da CIC, Nara Panazzolo.
Para ter acesso ao conteúdo completo do Termômetro de Vendas entre em contato
com o departamento de marketing da CDL Caxias: (54)3209-9977 ou
juliana@cdlcaxias.com.br
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