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Cultivo de acácia negra 
deve crescer no Estado

Celebração do 20 de Setembro terá desfiles 
no RS e ato no Acampamento Farroupilha

Plantio já mobiliza 30 mil famílias no RS; empresa fabricante de tanino vai estimular produção p. 10

Porto Alegre, segunda e terça-feira, 19 e 20 de setembro de 2022

TECNOLOGIA

Universidade de 
Santa Maria fecha 
parceria com a 
chinesa Huawei 
em energia solar

DESENVOLVIMENTO p. 16

Candiota terá o 
maior parque 
fotovoltaico do 
Sul do Brasil

MINUTO VAREJO p. 5

Havan prepara 
nova megaloja no 
RS; obras avançam 
em Santa Rosa

REPORTAGEM ESPECIAL

Novas regras 
do teletrabalho 
alteram a rotina 
corporativa
Adotado como alternativa no 
auge da pandemia, o trabalho 
remoto se consolidou como 
formato interessante para 
colaboradores e empresas. 
Agora regulamentada por lei, 
a modalidade prevê uma sé-
rie de regras, detalhadas pon-
to a ponto em reportagem.
Caderno Empresas & Negócios

ENTREVISTA p. 20 e 21

Candidato do 
PCB ao Piratini 
defende 30h de 
jornada para  
os servidores

O projeto de pesquisa e desen-
volvimento da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM) 
em parceria com os chineses 
terá investimento de R$ 5 mi-
lhões, com previsão de conclu-
são para março de 2023. p. 7

Nº 82 - Ano 90

Assim como na abertura oficial, solenidade com a Chama Crioula ocorrerá no fechamento das atividades no Parque da Harmonia p. 11, 19 e 23

LUIZA PRADO/JC

Messalla apresentou propostas 
na 10ª entrevista da série do JC

ANDRESSA PUFAL/JC

Dólar
Comercial ..........................5,2587/5,2592
Banco Central ....................5,2876/5,2882
Turismo .............................5,3800/5,4700

Euro
Comercial ..........................5,2650/5,2660
Banco Central ....................5,2929/5,2945
Turismo .............................5,4000/5,4810

No mês No ano Em 12 meses
-0,22% 4,25% -3,97%

B3
Volume: R$ 39,65 bi   
O Ibovespa encerrou a sema-
na da forma como se manteve 
desde a última terça-feira, no 
negativo, contido pela cautela 
em torno da inflação ameri-
cana e o efeito nas próximas 
decisões sobre juros.

-0,61%

Indicadores
16 de setembro de 2022

Iniciativa da UFSM prevê trabalho em novas soluções para o setor

CHARLES SCHARDONG/DIVULGAÇÃO/JC


