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Projetos da construção civil 
movimentam bilhões no RS
Setor mostra otimismo com novos lançamentos e geração de empregos  Caderno Especial Construção Civil

Porto Alegre, quarta-feira, 21 de setembro de 2022

ENTREVISTA p. 19

Nome do PSC ao Senado, Maristela 
vai focar na criação de empregos

DESESTATIZAÇÃO p. 5

Leilão do Cais 
Mauá é adiado 
para novembro

AGRONEGÓCIO p. 7

Exportação de 
tabaco do Brasil 
cresce 14,8% 

IMPRENSA

JC Contabilidade 
celebra 20 anos 
de informação 
para o meio 
contábil do RS
Caderno semanal do Jornal 
do Comércio voltado a conta-
dores completa duas décadas 
de circulação ininterrupta, 
acompanhando a evolução 
tributária no Brasil e a atuali-
zação dos profissionais do se-
tor no Rio Grande do Sul. Su-
plemento ganha novo projeto 
gráfico e traz depoimento de 
lideranças do setor.

TRIBUTOS p. 11

Dia do Sorvete 
sem Imposto 
tem adesão  
de 10 marcas

Nº 83 - Ano 90

Canteiros de obra garantem trabalho a 130 mil pessoas no Rio Grande do Sul, número que salta a 800 mil, incluindo empreiteiros e vagas indiretas

LUIZA PRADO/JC

Empresária Maristela Zanotto é a 5ª entrevistada da série do JC

LUIZA PRADO/JC

TRADIÇÃO p. 20

Desfiles celebram 
o 20 de Setembro 
em todo o Estado

ELEIÇÕES

Em discurso na 
ONU, Bolsonaro 
cita ações de 
seu governo e 
faz crítica a Lula
Presidente e candidato à ree-
leição, Jair Bolsonaro (PL) 
destacou na abertura da 77ª 
Assembleia-Geral da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), em Nova York, queda 
do preço dos combustíveis, 
deflação nos últimos meses 
e criação de empregos. Tam-
bém fez críticas ao ex-pre-
sidente Lula (PT), sem citar 
nominalmente o adversário 
nesta eleição. p. 17

Dólar
Comercial ..........................5,1515/5,1525
Banco Central ....................5,1699/5,1705
Turismo .............................5,2600/5,3620

Euro
Comercial ..........................5,1400/5,1410
Banco Central ....................5,1663/5,1674
Turismo .............................5,2700/5,3580

No mês No ano Em 12 meses
2,73% 7,34% 3,37%

B3
Volume: R$ 26,731 bi   
O Ibovespa recuperou e sus-
tentou a linha dos 112 mil à 
revelia do exterior negativo, 
amenizada em direção ao 
fechamento. Ao fim do dia, 
encerrou a terça-feira em 
alta aos 112.516,91 pontos.

+0,62%

Indicadores
20 de setembro de 2022


