Indústria puxa desempenho positivo da economia de Caxias do Sul em
julho
Com um crescimento de 4,6%, a indústria foi responsável pela alta de 0,8%
no desempenho da economia de Caxias do Sul em julho, se comparada ao
mês anterior. Comércio e Serviços, ao contrário, registraram índices de
queda no mesmo período: -2% e -4,5%, respectivamente. Em junho, a
queda da economia em relação a maio havia sido de 4,7%. Já o acumulado
de janeiro a julho mostrou que a indústria está em recuperação, com
crescimento de 5,3%. O comércio, no entanto, enfrentou uma queda de
8,3% no acumulado de 2013, enquanto os Serviços permaneceram estáveis,
com desempenho de 0,3%. Os números do desempenho da economia de
Caxias do Sul no mês de julho foram apresentados nesta terça-feira (3) pela
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Câmara de Indústria, Comércio e
Serviços de Caxias do Sul (CIC).
De acordo com o levantamento, todos os itens que compõem o Índice de
Desempenho Industrial (IDI/Caxias), foram positivos em julho em relação
a junho: compras industriais (14,2%), horas trabalhadas (10%), utilização
da capacidade instalada (1%), vendas industriais (0,1%) e massa salarial
(2,4%).
O mercado de trabalho manteve-se praticamente estável em julho, com
diminuição de apenas 32 postos de trabalho. No acumulado de 2013,
porém, cresceu 3,21%. O mesmo comportamento se verificou nos últimos
12 meses, quando os postos de trabalho em Caxias do Sul aumentaram
2,36%.
Já o saldo da balança comercial registrou uma queda de 49,3% no período
de janeiro a julho de 2013.
Participaram da coletiva de imprensa o diretor da CDL Ivonei Pioner e a
assessora de Economia e Estatística da CDL, Maria Carolina Gullo, bem
como os diretores de Economia, Finanças e Estatística da CIC Alexander
Messias e Mauro Corsetti, o diretor-executivo da CIC, Victor Hugo Gauer
e a assessora do Departamento de Economia e Estatística da CIC, Nara
Panazzolo.

Para ter acesso ao arquivo completo com as informações do
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