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Déficit de US$ 12,7
bilhões é recorde
para o trimestre,
apesar
de
retração de 9,9%
no
volume
importado
O déficit acumulado na
balança comercial de
produtos
químicos
atingiu US$ 12,7 bilhões
no primeiro trimestre
do ano, recorde do
indicador
para
o
período
e
um
expressivo aumento de
46,7% na comparação
com o total, de US$ 8,7
bilhões,
registrado
entre os meses de
janeiro e março do ano
passado. Nos últimos
12 meses (abril de 2021
a março de 2022), mais
um
preocupante
recorde. Pela primeira
vez em toda a série
histórica da balança
comercial de produtos
químicos,
medida
desde 1989, o déficit
acumulado em doze
meses (abril de 2021 a
março de 2022) atingiu
a marca de US$ 50
bilhões, o qual tende a
se
agravar
nos
próximos meses com
qualquer
eventual
reaquecimento
dos
volumes
de
importações.
Fonte
ABIQUIM
Saiba mais

EGII - EDITAL
GAÚCHO
DE
INOVAÇÃO PARA
A INDÚSTRIA

Conheça os incentivos do RS, apresentado pelo Sec.
Edson Brum, para sua empresa, indústrias já
instaladas e para novos empreendimentos. No vídeo,
falaremos sobre o InvestRS, programa de atração de
investimentos do Rio Grande do Sul, evidenciando as
vantagens competitivas do Estado.

Assista apresentação

Você tem uma ideia
que vai aumentar a
competitividade da sua
empresa e, para tirála do papel, precisa
uma
equipe
de
pesquisa
especializada
e
equipamentos certos.
E se eu te contar que
o Edital Gaúcho de
Inovação
para
a
Indústria, além
de
disponibilizar
profissionais altamente
especializados
e centros de pesquisa
superequipados, ainda
assume o risco junto
com a sua empresa?
O SEBRAE, IEL, SESI
e SENAI do
Rio
Grande do Sul estão
abrindo suas portas,
disponibilizando sua
equipe
de
especialistas
e
infraestrutura de ponta
para ajudar a sua
empresa a inovar.
Nosso propósito é
manter
a
competitividade
da
indústria
gaúcha,
trazendo crescimento
e modernização do
setor. Acesse

