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Venda avulsa R$ 3,50

Porto de Rio Grande vai 
passar por nova dragagem
Estado oficializou ontem vencedor de licitação; empreitada está orçada em R$ 84 milhões p. 5

Porto Alegre, terça-feira, 22 de novembro de 2022

COPA DO CATAR

CONTAS PÚBLICAS p. 16

Texto da PEC de 
Transição deve 
ser entregue hoje 
no Congresso

SEM ENERGIA p. 15

ONU alerta que 
inverno ameaça 
vidas na Ucrânia

Inglaterra e Holanda vencem na  
1ª rodada; Argentina estreia hoje

INDÚSTRIA

Docile, de 
Lajeado, investe 
para ampliar  
exportações
Fabricante de doces de Lajea-
do, a Docile busca consolidar 
a marca no Brasil e, princi-
palmente, ampliar mercados 
no exterior. Além de inves-
timento em marketing, a 
empresa fez um aporte de  
R$ 30 milhões neste ano para 
ampliar a área de produção 
em 7 mil metros quadrados 
e instalar equipamentos im-
portados para novas linhas 
de produção. p. 8

CONJUNTURA

Mercado eleva 
projeção de 
inflação no ano 
para 5,88%
A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), considerada a 
inflação oficial do País, subiu 
de 5,82% para 5,88% para 
este ano. A estimativa cons-
ta no Boletim Focus divulga-
do ontem, pesquisa semanal 
feita pelo Banco Central (BC) 
com a expectativa de institui-
ções financeiras para os prin-
cipais indicadores econômi-
cos. p. 11

Além do futebol das seleções, partidas também foram marca-
das por protestos; ingleses fizeram ato contra o racismo. p. 21

Nº 124 - Ano 90

Obra de manutenção, a ser feita anualmente no complexo, dará mais segurança à operação de navios, com calado de 15 metros no canal interno

PORTOS RS/DIVULGAÇÃO/JC

Bellingham foi o destaque inglês na goleada de 6 a 2 sobre o Irã

ADRIAN DENNIS/AFP/JC

TRANSIÇÃO NO RS p. 17

Leite convida o PP 
para integrar a 
base do governo

Dólar
Comercial ..........................5,3101/5,3106
Banco Central ....................5,3253/5,3259
Turismo .............................5,4400/5,5320

Euro
Comercial ..........................5,4370/5,4390
Banco Central ....................5,4520/5,4548
Turismo .............................5,5600/5,6580

No mês No ano Em 12 meses

-5,42% 4,7% 7,47%

B3
Volume: R$ 31,629 bi   

Após emendar três perdas 

consecutivas, o Ibovespa 

começou a semana com 

sinal positivo. Ao fim da 

sessão desta segunda-feira, 

o indice da B3 fechou em alta, 

aos 109.748,18 pontos.

+0,81%

Indicadores
21 de novembro de 2022

RESULTADOS  

DE ONTEM

Inglaterra 6 x 2 Irã

Senegal 0 x 2 Holanda

EUA 1 x 1 País de Gales

JOGOS 

DE HOJE

7h 

Argentina x A. Saudita

10h 

Dinamarca x Tunísia

13h 

México x Polônia

16h 

França x Austrália
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 ⁄ CENÁCULO/REFLEXÃO

 ⁄ DESTAQUES NA EDIÇÃO DIGITAL ⁄ EDITORIAL  ⁄ FRASES E PERSONAGENS

Uma mensagem por dia
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Um brasileiro  
na presidência  
do BID

Ilan Goldfajn será o primeiro 
brasileiro a presidir o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento 
(BID), afirmando ter ações pare-
cidas com as pretendidas pelo 
novo governo do Brasil em 2023. 
Segundo ele, haverá apoio aos 
mais vulneráveis e ações con-
juntas com os países na transi-
ção para uma energia limpa. 

Mas durante a campa-
nha para a eleição de Goldfajn, 
uma ala do PT atuou para ten-
tar adiar o pleito e ganhar tem-
po para indicar um novo candi-
dato. O ex-ministro da Fazenda 
Guido Mantega chegou a enviar 
carta aos gover-
nadores dos paí-
ses membros.

Mesmo com 
opiniões e até ar-
ticulação no Brasil 
contra a sua no-
meação, Goldfajn 
foi eleito com 80% 
dos votos, boa fol-
ga para chegar ao 
posto máximo da 
instituição, pela 
primeira vez em 63 anos – fun-
dado em 1959, sonho de Jusceli-
no Kubitschek em criar o BID – 
com um brasileiro no comando.

Para o economista e ex-pre-
sidente do Banco Central (BC), 
há todas as condições para uma 
harmonia com o governo Lula. 
Dentre as pautas prioritárias 
da sua gestão estão o apoio aos 
mais vulneráveis, em um cená-
rio de inflação elevada e de alta 
dos juros no mundo, ações para 
apoiar países na transição para 
energias limpas, considerando 
mudanças climáticas, a Amazô-

nia, além de apoio à infraestru-
tura física e digital.

Ilan Goldfajn, 56 anos, assu-
me a presidência do BID no dia 
19 de janeiro, por cinco anos. 
Indicado pelo governo Bolso-
naro (PL), seu nome foi escolhi-
do pelo ministro da Economia 
Paulo Guedes. Presidiu o Banco 
Central (BC) no governo de Mi-
chel Temer (MDB, 2016-2018) e fi-
cou no cargo até 2019. Também 
chefiou o departamento de eco-
nomia do Itaú Unibanco, e, re-
centemente, ocupava o posto de 
diretor do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) para o Hemis-

fério Ocidental. 
Goldfajn lem-

brou que a sua 
candidatura foi do 
Brasil, com apoio 
da região, dos Es-
tados Unidos, Ca-
nadá, América 
Central, Caribe, 
países da Europa, 
Argentina, Peru, 
Venezuela, Pana-
má, Uruguai, Para-

guai e de todo o Mercosul.
Entre seus desafios, disse 

que o Mercosul e toda a região 
serão impactados pela questão 
global. Afirmou que haverá uma 
desaceleração, os juros estão 
altos e a dependência do BID é 
cada vez maior, porque os recur-
sos multilaterais serão mais rele-
vantes nesse cenário. 

Reafirmou que a pobreza au-
mentou desde a pandemia e con-
tinua subindo, o que terá espe-
cial atenção dele. Que assim seja 
e sua presidência seja reconheci-
da justamente por esse esforço.

Reflexão

Você já reparou que existem pessoas que fa-
lam muito em doenças, dores, tragédias e mor-
te? Evite abordar esses assuntos para não atrair 
energias negativas. Em vez disso, cultive a saú-
de, a alegria, uma vida mais saudável. Confie 
sempre no Senhor, que está com você em todas 
as circunstâncias da vida. Diariamente, ouça 
com amor a Palavra de Deus.

Meditação
A despeito de qualquer circunstância que 

lhe ocorrer, considere somente o lado bom 
da vida.

Confirmação
“Por outro lado, precisais renovar-vos, pela 

transformação espiritual de vossa mente, e ves-
tir-vos do homem novo, criado à imagem de 
Deus, na verdadeira justiça e santidade” (Ef 
4,23-24).

Rosemary de Ross/ 
Editora Paulinas

GUSTAVO VARA/PREFEITURA DE PELO
TAS

/JC

Ex-presidente do 

BC, Ilan Goldfajn 

será o primeiro 

brasileiro a 

presidir o Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento

“A Copa do Mundo deverá in-
jetar R$ 864,49 milhões no fatu-
ramento de bares e restaurantes 
do País. Um aumento de 8,3%, já 
descontada a inflação, em relação 
ao Mundial da Rússia, em 2018, po-
rém 2,6% menor que na Copa no 
Brasil, em 2014. A Copa do Mundo 
do Catar ocasionará maior contra-
tação de trabalhadores temporá-
rios para atendimento aos clientes 
extras desse período.” Fabio Ben-

tes, economista da Confederação Na-

cional do Comércio.

“O governo do Estado investiu 
R$ 16,3 milhões em novos veículos 
para a Brigada Militar. No dia que 
celebrou 185 anos, a corporação re-
cebeu novas viaturas semiblinda-
das e motocicletas para atuar em 
53 municípios.” Vanius Cesar San-

tarosa, secretário da Segurança Pú-

blica, coronel da reserva da BM.

“As emergências da Capital 
estão lotadas. São 19 mil mulheres 
aguardando ecografia mamária e 
a realidade de exames tardiamen-
te realizados deve ser normalizada 
em dois ou três anos. As UPAs, que 
são de média complexidade, estão 
lotadas.” Mari Pimentel (Novo), ve-

readora de Porto Alegre.

“A caixa d’água mais anti-
ga de Pelotas, do século XIX, será 
reativada. Serão investidos R$ 671 
mil pela Sanep na recuperação do 
reservatório da Praça Piratinino 
de Almeida”. Paula Mascarenhas 

(PSDB), prefeita de Pelotas.

Após dois anos duros de pandemia, Porto Alegre volta a ser 
destino de shows internacionais. Na sexta-feira, a capital 
gaúcha recebeu a marcante e inconfundível voz de Bonnie 
Tyler, que cantou para um Auditório Araújo Vianna cheio. 
Com uma performance carismática e cheia de energia, 
desfilou seus inesquecíveis hits, como It’s a Heartache e 
Total Eclipse of the Heart. O jornalista Carlos Villela, do JC, acompanhou in loco o 
show e contou todos os detalhes da apresentação, que podem ser conferidos pelo 
QR Code.

TÂNIA MEINERZ/JC

PREFEITURA DE NOVA SANTA RITA/DIVULGAÇÃO/JC

O final da tarde de domingo na Região Metropolitana de Porto 
Alegre ficou marcado pelos clarões causados pelo grande 
incêndio seguido de explosões em uma indústria de produtos 
químicos em Nova Santa Rita. As altas chamas chamaram a 
atenção de quem passava pela BR-386. O incêndio causou a 
morte de um homem de 53 anos, muito provavelmente vítima 
de intoxicação com a fumaça. Um vídeo com as imagens do incêndio pode ser 
conferido no Instagram do Jornal do Comércio (instagram.com/jornaldocomercio). 
A matéria sobre a tragédia pode ser lida pelo QR Code.
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Com novidades no front
A “correspondente” da página na cidade alemã de Münster 

conta que pelo menos há gás em quantidade suficiente para 
passar o inverno. Mas sem luzinhas de Natal nos lares. A má 
notícia é que tudo está muito caro. Meia galinha assada no su-
permercado custa 5 euros (1 euro=R$ 5,46 ontem). Não muito 
diferente de Porto Alegre.

Os esquecidos
Entra administração, sai administração, e nunca os suces-

sivos prefeitos conseguiram dar um jeito de nivelar tampas de 
esgoto ou de outro serviço público nas vias da Capital. As su-
cessivas camadas de asfalto deixaram bordas afiadas e de-
graus que machucam suspensões e molas.

Santa ignorância
Não é de hoje que integrantes da cúpula petista desde-

nham das reações do mercado, como se pudessem abrir mão 
dele. Como não sabem como as coisas funcionam, ignoram que 
o mercado compra os títulos que financiam o Brasil, como ano-
ta o colunista Cláudio Humberto.

Cachaça 
não é  
água não

Na 22ª edição do 
Concurso Vinhos e Des-
tilados do Brasil, foram 
avaliadas 630 marcas 
de cachaça, e das 17 
mais bem avaliadas do 
concurso, oito eram su-
listas. A cachaçaria 
Weber Haus, localizada 
em Ivoti, no Rio Gran-
de do Sul, foi premiada 
com 10 medalhas. E 
custam um bocado de 
dinheiro.

Breve aqui I
Mais uma estátua gigante de Cristo será inaugurada nos 

próximos dias dias, o Cristo Fé, em Coronel Bicaco. Pelo jeito, 
em breve o Rio Grande do Sul terá o maior número de Cristos 
por quilômetros quadrados do mundo.

Breve aqui II
Provavelmente, o governo petista vai mutilar a reforma 

trabalhista, e reinstalar o imposto sindical, aquele que financia 
as greves dos outros.

Agora vai?
O presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, encaminhou, 

junto dos presidentes de OABs de outros nove estados pedido de 
providências sobre supostas “violações ao Estado Democrático de 
Direito e ao devido processo legal perpetradas por parte do minis-
tro Alexandre de Moraes”.

O caldo engrossa
À ação de Lamachia e seus colegas, junta-se a afirmação do 

senador eleito pelo Rio Grande do Sul, o vice-presidente da Repú-
blica Hamilton Mourão (Republicanos), de que o Brasil vive um 
estado de exceção. Dadas as circunstâncias, negar quem há de?

Quem, eu?
A cada canetaço juridicamente duvidoso emanado do TSE e 

STF, as redes sociais registram reações tipo “mas quem segura esse 
homem?”. A pergunta deveria ser respondida por Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), presidente do Senado, que está mudo como canário na 
muda, depois que foi homenageado pelo TSE antes das eleições.

Nel blu dipinto di blu
Ou azul, pintado de azul, refrão da musica Volare, famosa canção italiana, cantada por Domeni-

co Modugno em 1958. Os shopping centers travam uma luminosa concorrência para ver quem capri-
cha mais na decoração de Natal. O BarraShoppingSul, em Porto Alegre, se esmerou por dentro e por 
fora, montando essa árvore fazendo concorrência ao céu cor de anil.

A 
história recente do Brasil mostra que muitos áudios e 
vídeos são vazados sem querer querendo. Então, tem que 
entregar a frase latina “cui prodest” a quem interessa.

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC

DIEGO PETTER/DIVULGAÇÃO/JC
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 ⁄ PALAVRA DO LEITOR  ⁄ ARTIGOS

Na coluna Palavra do Leitor, os textos devem ter, no máximo, 500 caracteres, 

podendo ser sintetizados. Os artigos, no máximo, 2300 caracteres, com espa-

ço. Os artigos e cartas publicados com assinatura neste jornal são de respon-

sabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, 

dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de esti-

mular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.  

Boa reportagem sobre a 
Rua da Praia, mostrando a aber-
tura de muitos comércios, mas 
tendo outros fechados (“Rua 
da Praia se renova e vive de-
safios”, Reportagem Especial, 
caderno Empresas e Negócios,  
Jornal do Comércio, edição de 
21/11 2022). Em frente à Praça da 
Alfândega, ao lado e na direção 
de Borges de Medeiros, tínha-
mos cinemas, casas de comér-
cio tradicionais, lojas de marca 
e que atraíam para frequentar a 
área nos sábados à noite, como 
eu fazia. A esperança e o dese-
jo é que, com a revitalização do 
Centro, a Rua da Praia volte a ter o seu charme e que atraía os porto-ale-
grenses por décadas. (Antônio Carlos Moura de Azambuja)

Salário-mínimo do RS 
Para quem vai receber o reajuste previsto, mas ainda não confir-

mado, de 7,7% para o salário-mínimo do Rio Grande do Sul que va-
lerá a partir de fevereiro de 2023, será uma boa notícia (Jornal do Co-
mércio, edição de 18/11/202). Mas, sem querer ser o único certo, sei de 
comerciantes que desistem de contratar com esse piso regional. Logo, 
uma boa notícia se torna má para os que não conseguem emprego por 
esse valor aplicado aqui no Estado. (Reginaldo Marcantonio Ferraz)

Ensino
Com a chegada do final do ano, os colégios públicos e a rede 

particular se preparam para encerrar o ano letivo. A agitação nor-
mal dos adolescentes diante das escolas vai desaparecer, agora 
que estamos chegando a um momento de volta total à normalida-
de. Mas, isso, se as tais variantes da Covid-19 não voltarem a ata-
car, como já está acontecendo, para tristeza geral do Brasil. (Paulo 
Antônio Moura Jardim, Porto Alegre)

Copa do Mundo
Muito fraca a seleção do Catar e boa a seleção do Equador, que ven-

ceu a primeira partida da Copa do Mundo. Se o Brasil levar a sério e jo-
gar o que sabe, tem tudo para trazer o hexa para nós. (Sebastião Lemos) 

 Copa do Mundo II
Será a primeira vez desde que tem a Copa do Mundo que o Bra-

sil não vai parar durante o certame no Catar. Não vejo entusiasmo 
nas pessoas das minhas relações falando no assunto Copa do Mun-
do. Uma pena, mas é isso que estou presenciando. (Aparício Nunes)

Futebol
O futebol gaúcho já esteve bem acima do atual, e com qua-

lidade. Hoje, somente quem compete para ser campeão é a du-
pla Grenal, levando a mesmice para os que gostam do esporte. 
Antes, tínhamos boas equipes aqui na Capital e, mais ainda, no 
Interior do Estado, que disputavam o título. Agora, sem dinhei-
ro, sem patrocinadores, os clubes só competem para fazer nú-
mero, sem chances de serem vencedores. É assim que o futebol 
gaúcho vai minguando. (Amaro Vicente de Pádua, Porto Alegre)

A Black Friday e os dados pessoais

A nova velha política econômica

O mês de novembro é considerado um dos 
meses mais importantes do ano para o setor vare-
jista, pois além de inaugurar a temporada de com-
pras natalinas, comemora-se, na última sexta-fei-
ra do mês, a Black Friday, data conhecida pelas 
inúmeras promoções tanto em lojas físicas quanto 
no e-commerce. Para as empresas, é um momen-
to muito propício para o aumento do faturamento, 
já que a data é impulsionada por um período no 
qual consumidores já estão mais dispostos a com-
prar. Nesse sentido, é preciso ter em mente que 
o aumento das transações também significa um 
aumento da quantidade de informações que irão 
trafegar nos sistemas. E, já com a Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD) em vigor e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados, cresce também a 
preocupação com o cumprimento das regras de 
proteção de dados e boas-práticas de segurança 
da informação.

No que se refere à coleta de dados pessoais, 
as empresas precisam estar atentas à quantidade 
de informações solicitadas no momento do cadas-
tro de clientes, tanto os realizados de forma digi-
tal quanto física, pois apenas dados estritamente 
necessários para o cumprimento da finalidade 
devem ser requeridos. Além disso, outro ponto 
que merece atenção é a adequação das políticas 
de privacidade dos sites, as quais devem garan-
tir a transparência do tratamento aos titulares, por 
exemplo em suas Políticas de Privacidade e Avisos 
de Cookies.

Ainda, as ações de marketing realizadas pelas 

empresas também devem estar de acordo com as 
exigências da LGPD, de modo que apenas titulares 
que desejem receber as comunicações sejam atin-
gidos, como também sejam excluídos das listas de 
mailing quando optarem pelo opt-out. No que se 
refere ao cumprimento do dever de segurança, é 
responsabilidade dos agentes de tratamento ado-
tar medidas técnicas e administrativas para pro-
teção dos dados contra 
acessos não autoriza-
dos, destruição, perda, 
alteração ou tratamen-
to ilícito. Dentre essas 
possíveis medidas, po-
de-se citar a implemen-
tação de controles de 
acesso, duplo fator de 
autenticação, antifrau-
de, backups e testes de 
intrusão. É preciso, também, ficar atento às práti-
cas criminosas de phishing por e-mails e mensa-
gens de texto, golpes e fraudes.

Essas preocupações exigem um esforço prévio 
e preparo de recursos para viabilizar a segurança 
e a proteção dos dados pessoais. Dessa forma, as 
empresas que possuem um programa de Seguran-
ça da Informação e de Governança de Dados im-
plementados, além de um Data Protection Officer 
nomeado estarão à frente dos seus concorrentes, 
pois poderão garantir a seus clientes a proteção de 
suas informações pessoais, gerando maior confia-
bilidade e segurança. 

Advogadas

Mesmo que o futuro governo sequer tenha 
assumido ou anunciado time econômico, os ru-
mos fiscais do País podem ser deduzidos a par-
tir da movimentação entre equipe de transição 
e Congresso Nacional. A observação dos movi-

mentos realizados nas 
últimas semanas, infe-
lizmente, aponta para 
vícios antigos e resul-
tados ineficientes.

Seja nas propostas 
setoriais ou na maior 
discussão fiscal atual 
– a flexibilização ou 
abandono da regra 
que delimita o teto de 

gastos públicos –, as análises a serem feitas pre-
cisam partir de diferentes enfoques e perspecti-
vas. Apenas a soma de todas elas é capaz de real-
mente aferir as consequências macroeconômicas 
do proposto. Contudo, neste espaço, focarei no 
ponto mais importante e preocupante: o mode-
lo econômico.

O que parece estar sendo proposto é uma vi-
são um tanto quanto rudimentar, seja do ponto 
de vista teórico ou observando a experiência fis-

cal brasileira. O panorama previsto é o de um 
governo disposto a trocar a trajetória de queda 
do gasto público por gastos governamentais a fim 
de combater o desemprego e a queda no consu-
mo das famílias. A esperança de um modelo em 
que o governo faz empréstimos para financiar o 
consumo e cobra impostos para pagar os juros 
da dívida criada paira na confiança de que a es-
tabilização macroeconômica de curto prazo seja 
suficiente para estabilizar a relação dívida/PIB.

Contudo, na prática, em função das expecta-
tivas dos agentes e das distorções alocativas de 
longo prazo causadas à produtividade e à forma-
ção de capital, tal modelo acaba por ser altamen-
te ineficiente e, possivelmente, recessivo também 
no curto/médio prazo. Deveríamos estar perse-
guindo justamente ao contrário: um quadro fiscal 
onde o governo use os impostos existentes para 
financiar seu consumo, contraia dívidas apenas 
para realizar investimentos e use os ganhos de 
produtividade advindos destes investimentos 
para cobrir os seus custos – controlando, assim, 
a dívida pública.

Do contrário, vamos olhar para hoje e nos ar-
rependermos de, na tentativa de replicar o passa-
do, sacrificarmos o futuro.

Economista

Retomada na Rua da Praia
Caroline Teófilo e Lais Pimenta Lisboa Silveira

João Pedro Maffessoni

Porto Alegre, segunda-feira, 21 de novembro de 2022 | Ano 22 - nº 46 | 

ISABELLE RIEGER/JC

Rua da Praia se renova 

e vive desafios

reportagem especial

A Rua dos Andradas - artéria do Centro de Porto Alegre mais conhecida como Rua da Praia - vive hoje duas  

realidades opostas: uma é a da euforia comercial, com novos investidores chegando à parte mais boêmia da via,  

próxima à Casa de Cultura Mário Quintana. A outra vem do trecho varejista, que ainda enfrenta a crise  

econômica e sofre com fechamento de lojas e baixa no movimento, mas ainda tem, sim, expectativa de dias  

melhores. Confira os motivos para esse contraste na economia do logradouro, que vive as duas situações distintas.

leia nas páginas 6 a 9 

Novembro é 

considerado  

um dos meses 

mais importantes 

para o setor 

varejista

Leia o artigo “Em defesa das Escolas Cívico-Militares”, de Delegado Zucco, em www.jornaldocomercio.com

Os rumos fiscais 

do País podem 

ser deduzidos na 

movimentação da 

equipe de transição 

e Congresso
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 ⁄ LOGÍSTICA

O consórcio formado pelas 
companhias Jan De Nul e pela Van 
Oord foi o vencedor da licitação 
para efetuar a dragagem do por-
to de Rio Grande, por um valor de 
cerca de R$ 84 milhões. O prazo de 
execução dos serviços será de até 
três meses, limitados à vigência 
do contrato de 12 meses, contados 
a partir da assinatura do contrato.

O acordo, celebrado com a 
Porto RS, autoridade portuária dos 
portos do Rio Grande do Sul, cons-
ta na edição de ontem do Diário 
Oficial do Estado do Rio Grande do 
Sul. O documento detalha que que 
a ação se trata da “contratação de 
empresa especializada em servi-
ços de engenharia para realização 
de obra de dragagem de manuten-
ção, etapa 2022, no canal externo, 
canal interno e canal e berços do 
Porto Novo do complexo portuário 
do Porto Organizado do Rio Grande 
e para o monitoramento ambien-
tal durante o período de execução 
da obra”.

A dragagem é considerada 
uma ação fundamental para que o 
porto não tenha problemas quanto 
à movimentação de cargas. Atra-
vés do cais público do complexo 
rio-grandino e dos terminais priva-
dos são exportados mais de 30% 
do que é produzido no Estado. O 
porto se interliga a todas as regiões, 

Porto de Rio Grande terá 
dragagem de R$ 84 milhões
Obra dará mais segurança às operações de navios no complexo gaúcho

Jefferson Klein
jefferson.klein@jornaldocomercio.com.br

Contrato para o serviço tem vigência de 12 meses a partir da assinatura

PABLO BACH/DIVULGAÇÃO JC

seja pela malha rodoferroviária ou 
pelo sistema navegável das Lagoas 
dos Patos e Mirim.

O gerente de planejamento e 
desenvolvimento da Portos RS, Fer-
nando Estima, explica que a obra 
que será feita se trata de uma dra-
gagem de manutenção que deixa-
rá o porto com 15 metros de calado 
no canal interno e no cais públi-
co com 9,45 metros. “Nós vamos, 
anualmente, fazer uma dragagem 
estimada em 1,5 milhão a 2 mi-
lhões de metros cúbicos”, comenta 
o dirigente. Ele adianta que serão 
feitas as batimetrias (medições), 
verificação dos trechos que estão 
assoreados e realização dos traba-
lhos necessários.

“Estamos saudando a dra-
gagem, porque já estava com al-
gumas dificuldades logísticas na 
região”, ressalta o diretor da As-
sociação Hidrovias do Rio Grande 
do Sul (HidroviasRS), Wilen Man-

teli. Ele enfatiza que, sem a obra, 
haveria o risco de que navios co-
meçassem a evitar o porto, devido 
a questões de segurança. Manteli 
acrescenta que, além da ação em 
Rio Grande, é necessária dragagem 
das hidrovias interiores do Estado. 
Ele calcula em cerca de R$ 60 mi-
lhões o aporte necessário para isso.

Neste ano, Rio Grande tem 
verificado uma redução na movi-
mentação de cargas, em relação a 
2021.Comparando com o primeiro 
semestre do ano passado, o por-
to registrou de janeiro a junho de 
2022 uma diminuição de 14.91% na 
movimentação total- de 20.813.446 
toneladas em 2021 para 17.709.639 
toneladas neste ano. No entanto, os 
primeiros seis meses de 2022 tam-
bém apontam destaques positivos 
e entre eles estão as movimenta-
ções do trigo, alta de 265.03%, do 
milho, incremento de 66.52% e do 
farelo de soja, que subiu 18.27%.

 ⁄ COMÉRCIO EXTERIOR

Balança comercial registra superávit de US$ 1,833 bi

A balança comercial brasilei-
ra registrou superávit comercial 
de US$ 1,833 bilhão na terceira se-
mana de novembro de 2022. De 

acordo com dados divulgados on-
tem pela Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex) do Ministério da 
Economia, o valor foi alcançado 
com exportações de US$ 6,488 
bilhões e importações de US$ 

4,655 bilhões.
Em novembro, o resultado 

comercial acumula superávit de 
US$ 3,488 bilhões. No ano, o saldo 
é positivo em US$ 54,837 bilhões.

A média diária das exporta-
ções registrou nas três primeiras 
semanas de novembro aumento 
de 35%, com alta de 64,6% em 
agropecuária, crescimento de 
25% em Indústria da transforma-
ção e de 40,9% em produtos da in-
dústria extrativa.

Já as importações subiram 
2,6%, com queda de 27,1% em 
agropecuária, crescimento de 
1,3% em indústria extrativa e de 
5,3% em produtos da indústria da 
transformação, sempre na com-
paração pela média diária.Valor foi alcançado na movimentação da terceira semana de novembro

WENDERSON ARAUJO/TRILUX/CNA/JC

Atenção
no seguro

Atenção
no seguro

INFORME PUBLICITÁRIO

Gerson Anzzulin
atencaonoseguro@gmail.com

DIVULGAÇÃO CVG-RS

Planejamento assegura uma
aposentadoria tranquila

Andreia Araújo, presidente
do CVG-RS.

Ângela Assis, Vice-Presidente
da FenaPrevi e Presidente
da BrasilPrev Seguros e
Previdência

OSindicato das Seguradoras no
Rio Grande do Sul promoveu no
dia 17 de novembro o almoço do

mercado segurador, evento que ocor-
reu na sede da Federasul, no centro de
Porto Alegre. A palestra esteve a cargo
da Vice-Presidente da FenaPrevi e Pre-
sidente da BrasilPrev Seguros e Previ-
dência, Ângela Assis, que abordou o
tema “A Visão de Mercado sobre Pre-
vidência Privada”.

A executiva destacou que o merca-
do de Previdência evoluiu no Brasil e
vem crescendo na casa dos dois dígitos
nos últimos anos. Ângela Assis citou a
pesquisa feita pelo Instituto Datafolha
a pedido da FenaPrevi, onde foi apon-
tado que o brasileiro tem percepção da
necessidade de ter uma previdência pri-
vada, mas demora para começar a se
planejar. “A população brasileira está envelhecendo. Estamos vivendo
mais. Para viver com qualidade é preciso estar preparado financeira-
mente para isto”, afirmou.

A pesquisa mostrou ainda que 70% dos entrevistados gostaria de
parar de trabalhar com 60 anos, mas apenas 27% estavam se prepa-
rando para isto. Outro dado da pesquisa indica que a maioria sabe
que o INSS vai conceder um benefício menor do que possui na ativa.
“A população brasileira acima de 60 anos dobrou de tamanho em
20 anos, a taxa de natalidade caiu e isto tem reflexos. Nos próximos
anos teremos pessoas de mais idade sustentando a população eco-
nomicamente ativa”, alertou.

Em relação ao período de contratar um plano de previdência, Ângela
disse que o cenário ideal é de que as famílias façam um plano para
seus filhos e que os adolescentes deem continuidade. Considera tam-
bém fundamental que esta iniciativa seja adotada no início da vida la-
boral, pois com as mudanças promovidas pela reforma previdenciária,
as pessoas não vão se aposentar com o que elas têm e trabalham.

A Vice-Presidente da FenaPrevi e presidente da BrasilPrev ressal-
tou que a previdência privada é um produto acessível e que existem
planos no mercado oferecidos a partir de uma contribuição de R$
50, sendo que nunca é tarde para começar. “Isto vale para a faixa
dos 40 anos. Com a reforma da previdência, dificilmente vamos nos
aposentar antes dos 65 anos. Vinte anos de contribuição faz muita
diferença. Previdência privada não é um produto para ricos, é um
produto para a sociedade em geral. Não tem idade para começar, o
que precisa é começar”, concluiu.

Correção
Na edição do dia 08 de novembro

desta coluna (O novo cenário do seguro
de vida no Brasil), registramos de for-
ma equivocada os números apresenta-
dos pela presidente do Clube de Segu-
ros de Vida e Benefícios do Rio Grande
do Sul, Andreia Araújo, relativos ao
segmento vida no Brasil. Ao invés de
R$ 233 bilhões, o montante arrecada-
do de janeiro a agosto deste ano foi de
R$ 15,02 bilhões, o que significa um
crescimento de 16% na comparação
com o mesmo período de 2021.

GERSON ANZZULIN
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O Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, o BID, é mui-
to mais que uma instituição fi-
nanceira multilateral. Ele serve 
como instrumento para o desen-
volvimento econômico da Amé-
rica Latina e do Caribe, tendo 
como clientes os diversos gover-
nos e instituições que buscam o 
banco para desenvolver projetos 
na região. Atuando em parceria 
com eles, o BID fornece recur-
sos, mas também dissemina co-
nhecimento e provê assistência 
técnica para a execução de pro-
jetos que estão alinhados aos 
seus objetivos.

O direcionamento de recur-
sos é importante pois o desem-
penho econômico da América 
Latina nas últimas décadas tem 
sido bastante modesto. As lacu-
nas de produtividade, que já difi-

cultavam a capacidade de os paí-
ses lidarem com várias crises e 
choques, foram ampliadas ainda 
mais com a transição digital e a 
adoção de novas tecnologias nas 
economias desenvolvidas, com 
as mudanças climáticas e com a 
pandemia do Covid-19, que gerou 
perdas substanciais no aprendi-
zado dos estudantes.

Em tempos de normalização 
das políticas fiscais e monetá-
rias e de desaceleração das eco-
nomias globais, o papel do ban-
co ficou ainda mais evidente. O 
alto endividamento dos gover-
nos e taxas de juros restritivas 
devem, muito em breve, limitar 
a possibilidade de financiamento 
de importantes projetos na Amé-
rica Latina.

Com tantas questões postas à 
mesa, a nova gestão do BID en-

frenta o desafio de eleger priori-
dades, e de usar, da forma mais 
eficiente possível, os recursos 
do qual dispõe. Nas palavras do 
presidente recém-eleito, Ilan Gol-
dfajn, quem tem muitas priorida-
des acaba por não ter nenhuma, 
e por isso o foco em três impor-
tantes frentes tem grande poten-
cial para fomentar uma agenda 
de desenvolvimento sustentável 
que melhore a vida das pessoas.

Primeiro, a instituição terá 
um olhar especial para projetos 
que busquem reduzir a pobreza, 
a desigualdade e a insegurança 
alimentar, aumentando a abran-
gência da rede de proteção so-
cial, fomentando a diversidade 
de gênero e de raça e estruturan-
do programas que alcancem a 
população mais vulnerável.

Segundo, será preciso garan-

tir o cumprimento dos objetivos 
do Acordo de Paris para a redu-
ção das emissões de carbono e 
ter instrumentos financeiros que 
permitam mensurar e ratificar o 
cumprimento das metas de for-
ma objetiva, sem que se incorra 
em greenwashing.

E, terceiro, investimentos em 
infraestrutura, principalmente 
em tecnologia, devem se dar em 
parceria com o capital privado, 
já que os recursos são limitados.

Desde 2008, o BID conta com 
metodologia de avaliação que 
garante resultados tangíveis e 
positivos para os 26 países que 
são mutuários do banco. A ferra-
menta determina boas práticas 
para a escolha, a implementação 
e a avaliação de projetos e usa as 
melhores evidências disponíveis 
para formular políticas e práticas 
específicas para a região. Para 
quem quiser conhecer um pouco 
mais dos projetos apoiados pelo 
BID no Brasil, recomendo acom-
panhar Policiamento em Pontos 
Quentes (bit.ly/3EPDWmh), que 
testa a eficácia do policiamento 

ostensivo em lugares que con-
centram altas taxas de criminali-
dade. O projeto, em parceria com 
as polícias militares, conta com 
apoio técnico de Joana Monteiro, 
uma grande especialista em se-
gurança pública no país.

O Brasil no BID representa 
ganhos para o banco e para a re-
gião através da gestão qualifica-
da do seu novo presidente, que 
conhece muito bem os proble-
mas que incidem sobre a Amé-
rica Latina e o Caribe e que tem 
formação técnica de excelência 
para direcionar os recursos do 
banco para projetos com retornos 
sociais, ambientais e climáticos.

Ilan Goldfajn foi meu profes-
sor no mestrado em economia na 
PUC-Rio, na disciplina obrigató-
ria macroeconomia 1. Ele orien-
tou diversos colegas que passa-
ram por lá nesse período, mas 
também serviu de inspiração 
para todos nós que acompanhá-
vamos o progresso de sua carrei-
ra a passos largos, como quando 
se tornou presidente do Banco 
Central do Brasil. Sucesso, Ilan!

O Brasil no BID
Gestão qualificada de Ilan Goldfajn representa ganhos para o banco 
e a região

Cecilia Machado
Economista, professora da EPGE

(Escola Brasileira de Economia e Finanças) da FGV

 ⁄ INDÚSTRIA 

Indústria gaúcha tem queda na atividade e estoques em alta 

A Sondagem Industrial do RS 
de outubro, divulgada pela Fede-
ração das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Sul (Fiergs), revela 
forte deterioração da atividade in-
dustrial, a primeira queda do em-
prego em 28 meses e acúmulo de 
estoques e, como consequência, 
a volta do pessimismo na indús-
tria gaúcha. O índice de produção 
atingiu 49,6 pontos e, um pouco 
abaixo de 50, indica leve queda, 
a segunda seguida, em relação a 
setembro. O resultado, porém, é 
bem mais negativo se considerado 
a sazonalidade positiva do mês. “A 

atividade começa a sofrer os im-
pactos da indefinição com relação 
ao futuro da política econômica 
do País. A falta de uma sinaliza-
ção das políticas públicas que se-
rão adotadas para a continuidade 
do crescimento e modernização da 
economia brasileira traz descon-
fiança e adia as decisões de inves-
timento e consumo. Mas não ape-
nas isso, o cenário internacional 
também começa a ficar desfavorá-
vel, o longo conflito entre Rússia e 
Ucrânia, a política de ‘covid zero’ 
da China e o aumento dos juros 
nos Estados Unidos são indícios de 
desaceleração” , diz o presidente 
da Fiergs, Gilberto Petry.

O índice de emprego caiu 
no período, atingindo 49,5 pon-
tos, mostrando um desempenho 
compatível com a sazonalidade 
do mês, mas que interrompeu a 
inédita sequência de 27 meses de 
crescimento. No mesmo sentido, a 
utilização da capacidade instalada 
(UCI) recuou, de 73%, em setem-
bro, para 71%, em outubro, ficando 
abaixo da média histórica do mês 
de 72,3%. Esse resultado foi con-
firmado pelo índice de UCI em re-
lação a usual, que repetiu o valor 
de setembro, 46,3 pontos. Inferior 
a 50, aponta que os empresários 
gaúchos consideram a UCI abaixo 
do normal para o mês. Cenários interno e externo devem levar à desaceleração da economia

CLAUDIO FACHEL/ARQUIVO/JC

SAC 0800 646 1515    

Ouvidoria 0800 644 2200
Acesse banrisul.com.br/renegocie  

e saiba mais.

Feirão 
acordo fácil 
Banrisul

Comece 2023 com 
o nome limpo.
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agro
negócio

Além da edição impressa, as notícias do Agronegócio 
são publicadas diariamente no site do JC. Aponte a 
câmera do celular para o QR Code e acesse.

www.jornaldocomercio.com/agro

Avisulat debaterá rumo de cadeias produtivas
Setores de aves, suínos e laticínios estarão representados no evento que ocorre de 28 a 30 de novembro, na Fiergs

Começa na próxima segunda-
-feira o VI Avisulat - Congresso e 
Central de Negócios Brasil Sul de 
Avicultura, Suinocultura e Laticí-
nios. O evento, promovido pela 
Associação Gaúcha de Avicultura 
(Asgav), em parceria com o Sindi-
cato da Indústria de Laticínios do 
RS (Sindilat) e o Sindicato das In-
dústrias de Produtos Suínos do Es-
tado do Rio Grande do Sul (SIPS), 
e cuja última edição ocorreu em 
2016, tem o objetivo de evidenciar 
essas três áreas produtivas que fo-
mentam a economia gaúcha.

A agenda de atividades, que 
vai até a quarta-feira, ocorrerá no 
Teatro do Sesi e nas dependências 
da Federação e Centro das Indús-
trias do Estado do RS (Fiergs), no 
bairro Sarandi, em Porto Alegre. 
As vagas são limitadas, e as ins-
crições podem ser feitas pelo site 
do Avisulat: www.avisulat.com.
br.

O congresso é composto por 
quatro painéis temáticos que reú-
nem 10 palestras ministradas por 
representantes de empresas, pes-
quisadores e lideranças chance-
ladas pelos segmentos. Também 

haverá programação técnica, com 
diversos seminários e encontros.

Centrado em um cronograma 
diversificado, dinâmico e compac-
to, o conceito desta edição privile-
gia a realização de fóruns setoriais 
que incluem planejamentos a cur-
to, médio e longo prazo. Na pauta 
estarão temas que são considera-
dos gargalos na evolução das ca-
deias e também com projeções 
que sinalizam soluções e novos 
rumos para o desenvolvimento so-
cioeconômico de cada segmento.

A 6ª edição do Avisulat terá 
palestras magnas, workshops, 
simpósios, seminários, debates, 
entre outros formatos, que permi-
tem discutir as proposições. Entre 
os assuntos, estarão sanidade, cer-
tificação, meio ambiente e susten-
tabilidade, qualidade industrial, 
estratégias comerciais, tributação 
sobre os produtos, entraves de lo-
gística. As atividades são direcio-
nadas aos representantes das ca-
deias produtivas de aves, suínos e 
laticínios do Brasil, bem como os 
produtores, pesquisadores, cien-
tistas, professores, órgãos oficiais 
ligados direta e indiretamente ao 

Encontro, que não é realizado desde 2016, pretende atualizar demandas e tendências dos segmentos

JONATHAN HECKLER/JC

Comitiva gaúcha negocia preço mínimo da safra da uva em Brasília
Presidente da Frente Parla-

mentar da Vitivinicultura da As-
sembleia Legislativa, o deputado 
Elton Weber (PSB) acompanha, 
hoje e amanhã, audiências em 
Brasília para tratar do preço míni-
mo da uva para a safra 2022/2023. 
As agendas foram marcadas pelo 
presidente da Frente Parlamentar 
da Agricultura Familiar, depu-
tado Heitor Schuch, a pedido da 
Comissão Interestadual da Uva. 
Participam, ainda, os presidentes 
da Comissão, Cedenir Postal, e do 
Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais de Flores da Cunha e Nova 
Pádua, Ricardo Pagno.

A expectativa da comitiva é 
que o valor mínimo contemple 

pelo menos o custo de produção, o 
que exige um ajuste no atual pre-
ço mínimo, de R$ 1,31 o quilo, para 
R$ 1,61.

“O preço deve ser justo, co-
brindo o custo e proporcionando 
lucro para o agricultor”, defen-
de Weber.

O primeiro compromisso 
ocorre nesta terça-feira, às 9h, 
quando o grupo será recebido 
pelo diretor do Departamento de 
Comercialização e Abastecimen-
to do Ministério da Agricultura, 
Sílvio Farnese. Na sequência, às 
10h, a comitiva participa de au-
diência com a coordenadora-geral 
de Acompanhamento da Produ-
ção Agropecuária do Ministério 

da Economia, Mônica Netto. Já na 
quarta-feira, o encontro será com 
o diretor de Informações Agrope-
cuárias e Políticas Agrícolas da 
Conab, Sergio De Zé, e com o su-
perintendente de Estudos de Mer-
cado e Gestão da Oferta da compa-
nhia, Allan Silveira dos Santos. A 
reunião está marcada para as 10h.

Quem define o preço míni-
mo é a Companhia Nacional de 
Abastecimento, com posterior pa-
recer do Ministério da Agricultura 
e aprovação do Conselho Monetá-
rio Nacional.

“Esperamos que esse proces-
so seja vencido, e o novo preço 
mínimo publicado até dezembro”, 
estima Cedenir Postal. Expectativa é que valor estabelecido cubra os custos de produção 

SONIA REGINATO/C+C/JC

agronegócio e profissionais que 
atuam na área.

O presidente da Organização 
Avícola do Estado do Rio Gran-
de do Sul (Asgav/Sipargs) e coor-
denador do Avisulat, José Eduar-
do dos Santos, destaca que o ano 

de 2022, após 33 meses de pande-
mia da Covid-19, trouxe à tona os 
impactos e as mudanças de rota 
nas diretrizes dos setores provoca-
dos pela crise sanitária mundial. 

“O Avisulat faz-se essencial, 
com eixos temáticos de debates 

sobre esses cenários, que tiveram 
que se superar para lidar com os 
percalços rotineiros de cada ca-
deia e com os novos, gerados pela 
pandemia, e seus atuais efeitos no 
modus operandis das áreas pro-
dutivas”, destacou.
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Consultoria para bares
O Grupo Mixta, de Porto Alegre, celebra a marca de 60 consul-

torias realizadas em bares e restaurantes desde 2020. Em apenas 
três anos, a empresa se tornou referência na criação de cartas de 
drinks e aplicação dos conceitos de mais alto padrão em mixolo-
gia e gastronomia. Em 2022, inaugurou no bairro Três Figueiras a 
Casa Mixta, com um hub de negócios para levar qualificação aos 
profissionais do setor, sendo também um ponto de encontro para 
palestras e workshops. Além da consultoria, o grupo lançou o ser-
viço Mixta Fun, focado em levar o melhor da alta coquetelaria 
clássica e contemporânea para eventos.

O Wine Experience
O Terroir Wine Experience (projeto dedicado ao universo do 

vinho e enoturismo, sediado no Castelo Saint Andrews, em Gra-
mado) será lançado hoje em evento na central de decorados Plaen-
ge, em Porto Alegre, com a presença dos seus criadores, que têm 
à frente o empresário Guilherme Paulus da CVC. Além da degus-
tação e harmonização de rótulos de vinícolas gaúchas, os convi-
dados conhecerão os produtos da plataforma digital, que envolve 
serviços como um clube de assinaturas e viagens personalizadas.

Ballet para crianças
A professora Flávia Thais de Abreu, reconhecida internacio-

nalmente por sua abordagem lúdica de ensino, mostra ao público, 
neste próximo sábado, sua escola de ballet para crianças, no bairro 
Panazzolo, em Caxias do Sul, investimento de R$ 200 mil. O Reino 
Encantado do Ballet Flávia Thais é a primeira escola de dança in-
fantil temática do Brasil. Nas aulas semanais, a professora utiliza 
histórias, músicas e objetos cênicos como recurso lúdico. Com mais 
de 10 anos de atuação, ela já atendeu mais de 1,5 mil alunas.

Copa acelera vendas
A Copa do Mundo no Catar traz excelentes oportunidades de 

vendas para o comércio. É o caso da Ferragem Thony, tradicional 
rede de lojas da Capital, que entrou no clima do maior evento es-
portivo, criando sua própria copa de ofertas. Toda a semana, até 
o final dos jogos, o público será impactado com produtos, preços e 
condições especiais. Com isso, a rede pretende crescer 10% a 15% 
no faturamento sobre novembro e dezembro de 2021.

O MP e a Sociedade
Antecipando as comemorações do Dia Nacional do Ministério 

Público (14 de dezembro), a Associação do Ministério Público do 
RS e a Fundação Escola do Ministério Público promovem hoje o 1º 
Ciclo de Debates “MP & Sociedade”, para procuradores e promo-
tores de Justiça e profissionais de carreiras jurídicas. Na pauta, te-
mas como inovação, meio ambiente e criminalidade.

Fórum de inovação
O Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Arte-

fatos (IBTeC) promoverá dia 1 de dezembro o 8º Fórum IBTeC de 
Inovação. Entre os palestrantes, o superintendente de Inovação e 
Desenvolvimento da Pucrs e Tecnopuc, Jorge Luis Audy, e o profes-
sor Joseph Hamill, da Universidade de Massachusets Amherst. Em 
painel com cases de inovação referenciados pelo mundo corpo-
rativo, Andrea Kohlraush, presidente da Calçados Bibi, e Marcelo 
Reichert, CEO da FCC, mediado por Susana Kakuta.

Feira de livros móvel no Boulevard
Os clientes do Boulevard Laçador poderão visitar uma feira 

de livros móvel que estará no empreendimento até o final deste 
mês. O estande, que possui cerca de três mil títulos, é montado 
sobre um trailer que já percorreu diversas cidades do Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina. A feira de livros móvel integra o pro-
jeto “Caravana Literária” que atua com incentivo da Lei Rouanet, 
e tem como objetivo levar literatura e arte para diversas cidades 
do Sul do Brasil.

 ⁄ INDÚSTRIA

Entre cores, sabores, forma-
tos e consistências que ganham o 
cliente pelo gosto e visual, nada 
melhor do que contar com a ima-
gem da estrela mirim do skate 
brasileiro, Rayssa Leal, a Fadi-
nha. Ela, e toda a energia posi-
tiva que o esporte representa é 
o símbolo da campanha “doces 
gentilezas” da fabricante de do-
ces Docile, de Lajeado, em uma 
ação de consolidação de marca 
no Brasil e, principalmente, no 
exterior. Com investimento de 
R$ 10 milhões em marketing, 
os gaúchos chegam ao fim de 
2022 com aportes de R$ 40 mi-
lhões quando somadas as ações 
de melhoria na sua produção, no 
Vale do Taquari. Até o final de 
2023, chegarão a R$ 110 milhões 
em investimentos. A estratégia é 
consolidar a Docile no posto con-
quistado este ano de maior ex-
portadora brasileira de gulosei-
mas. As informações constam no 
Anuário de Investimentos 2022 
do Jornal do Comércio.

E para garantir esta perma-
nência, explica o sócio-diretor e 
um dos fundadores da empresa, 
Ricardo Heineck, é fundamen-
tal entender o paladar destes 
consumidores e sempre inovar. 
“Existem particularidades. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, o 
cliente gosta mais da acidez. Já 
no mercado europeu, a demanda 
maior é por produtos orgânicos. 
E nós, na Docile, atendemos a 
isso. Nosso crescimento está sus-
tentado, principalmente, pelas 
nossas linhas de produtos mais 
modernas. Nossa ideia é sempre 
agregar mais valor ao produto. 
Aquela bala de menta, dura, já 
não atrai o consumidor. É preci-
so provocar sensações diferentes 
ao consumidor, como por exem-
plo, produzir balas em tubinhos, 
marshmellows recheados”, ex-
plica Heineck.

E para dar conta disso, foi 
preciso transformar a produção 
em Lajeado e também na segun-
da operação da empresa, em 
Vitória do Santo Antão, em Per-
nambuco. Até o final de 2022, 
serão aportados R$ 30 milhões 
para ampliar a área de produ-

Docile se consolida em 
exportação de doces no País
Empresa encerrará 2022 com aporte de R$ 40 milhões na produção

Eduardo Torres, especial para o JC

economia@jornaldocomercio.com.br

Fábrica da Docile está localizada em Lajeado, na região do Vale do Taquari

DOCILE/ DIVULGAÇÃO/JC

ção em 7 mil metros quadrados 
e instalar equipamentos impor-
tados para novas linhas de pro-
dução. A expectativa da empresa 
é de que em 2023, já se consiga 
ampliar a produção em mais de 
12,5%, saltando de 4 milhões de 
quilos de doces por mês para 4,5 
milhões quilos. A nova linha, 
explica Heineck, deve estar em 
produção plena a partir do início 
de 2024.

Hoje, a Docile comercializa 
170 linhas produtos. É a primeira 
empresa brasileira, por exemplo, 
a entrar no mercado norte-ameri-
cano com a especialidade deles, 
os marshmellows. Por isso, toda 
expansão é acompanhada de 
inovação. “Nós passamos a tra-
balhar com o marshmellow re-
cheado, com o marshmellow em 
novos sabores. Por exemplo, ago-
ra na Copa do Mundo, estamos 
lançando o inédito marshmel-
low sabor pipoca, que é único no 
mundo”, conta o empresário.

Já a linha de produtos que 
tem a imagem da Fadinha como 
uma marca, coloca no mercado 
doces produzidos com corantes e 
todos os ingredientes orgânicos. 
“Crianças que antes não podiam 
comer doces, hoje podem porque 
desenvolvemos esta evolução. 
Inovar sempre é o nosso lema na 
Docile”, garante Heineck.

A gentileza, neste caso, não 
ficou somente na imagem dos do-
ces e da empresa. Partiu para a 

Ficha Técnica
 Investimento: R$ 40 milhões 
(total: R$ 110 milhões até 2023)

 Empresa: Docile

 Cidade: Lajeado

 Área: indústria

 Estágio: em execução até 2023

prática. Todos os distribuidores 
que receberam produtos da linha 
“doces gentilezas” foram convi-
dados a indicarem entidades as-
sistenciais para receberem doa-
ções da Docile. Ao todo, 1% do 
valor das vendas é destinado a 
este repasse, que já chega a R$ 
200 mil doados a 15 entidades.

Com 31 anos no mercado, a 
Docile carrega uma tradição de 
mais de 80 anos da família na 
produção de doces. São 1,5 mil 
funcionários que, no próximo 
ano, devem chegar a 1,7 mil. A 
expectativa é fechar 2022 com 
um crescimento de 40% a_ 50% 
no mercado externo e de 25% 
no Brasil.

“Nós crescemos com recur-
sos próprios, e temos concorrên-
cia no Brasil de empresas que re-
cebem aportes internacionais e 
de grandes marcas. É um esforço 
maior em um mercado que não 
tem uma rentabilidade tão alta”, 
diz Ricardo Heineck.

A Docile, segundo ele, está 
entre as cinco maiores produto-
ras de doces do Brasil.

Veja a lista completa dos investimentos anunciados ou 
realizados no Rio Grande do Sul neste ano acessando 
o Anuário de Investimentos do RS 2022 no site do 
Jornal do Comércio, através do QR Code ao lado.
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Quer receber notícias de inovação e tecnologia? Cadastre-se no Bot do Mercado Digital! 

Mercado Digital
Confira, diariamente, no blog 
Mercado Digital, conteúdos 
sobre tecnologia e inovação. Para 
acessar, aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code. 

jornaldocomercio.com/mercadodigital

venture capital

Tecnopuc Anywhere levará 
startups para o SXSW 23

Uma ação do Tecnopuc Any-
where levará empreendedores do 
Rio Grande do Sul para o South 
By SouthWest (SXSW) Austin, no 
Texas (EUA). O Parque Científi-
co e Tecnológico da Pucrs (Tecno-
puc) será um dos participantes do 
encontro em 2023.  A ideia é que 
as empresas tenham a possibili-
dade de uma imersão em Austin, 
no período que vai de 09 a 16 de 
março de 2023, para se conectar 
a empresas e investidores para 
gerar oportunidades de negócios 
e investimentos. 

Para a startup se candidatar 

(são quatro vagas) é preciso reali-
zar inscrição até o dia 7 de dezem-
bro de 2022. As etapas de inscri-
ção devem ser conferidas no site 
do Tecnopuc. 

O Tecnopuc Anywhere tem 
como objetivo aproximar em-
preendedores gaúchos dos prin-
cipais centros de inovação e ne-
gócios do mundo. O gestor de 
relacionamento e negócios do Tec-
nopuc, Leandro Pompermaier, diz 
que o propósito é fazer com que as 
startups do Tecnopuc que forem ao 
SXSW possam se expor e trazer 
relacionamento que gerem riqueza 

Proposta é que empresas selecionadas passem por imersão em Austin

SXSW/DIVULGAÇÃO/JC

para a sociedade, mais empregos 
e maior impacto. “Utilizar o even-
to de forma estratégica, com a aju-
da do Tecnopuc e seus parceiros 

para gerar uma agenda positiva 
é o grande diferencial desta ação 
do Tecnopuc Anywhere”, ressal-
ta ele..

Rápidas
Semana Global 
do Empreendedorismo
>> A Feevale Techpark promove 
esta semana uma série de ativi-
dades gratuitas alusivas à Sema-
na Global de Empreendedorismo. 
As inscrições podem ser feitas 
no link forms.office.com/r/1mB-
5zja57M. Nas atividades on-line, 
após inscrições, será enviado o link 
para participação.

StoneCo cresce 71% em receita
>>  A StoneCo anunciou recorde 
de receita no terceiro trimestre de 
2022, chegando a R$ 2,5 bilhões, 
alta de 71% ano contra ano. O au-
mento foi impulsionado pela alta 
de 84,1% nos Serviços Financeiros, 
que alcançaram R$ 2,1 bilhões.

Os aportes dos fundos de Pri-
vate Equity (PE) e Venture Capital 
(VC) em empresas brasileiras atin-
giram R$ 29,7 bilhões no terceiro 
trimestre deste ano. A cifra repre-
senta crescimento de 123,3% em 
relação ao terceiro trimestre de 
2021. No acumulado do ano, o in-
vestimento já soma R$ 57,8 bilhões 
– o maior desde que sondagem co-
meçou a ser feita em 2011. Os da-
dos são de pesquisa realizada pela 
KPMG e a Associação Brasileira de 
Private Equity e Venture Capital 
(ABVCAP).

O setor financeiro foi o que 
concentrou o maior número de 
operações da indústria de PE e VC 
entre julho e setembro deste ano, 
com 22% do total, seguido do de 
tecnologia e recursos humanos 
com 17% e 13%, respectivamente. 
Foram consideradas 75 transações 
que tiveram os valores divulgados.

Os investimentos dos fundos 
de private equity, ou seja, a com-
pra de participações em empresa 

Investimento de Private 
Equity e VC cresce 123%

Compra de participação em startups por VC foi a maior de 2022

ADOBESTOCK/DIVULGAÇÃO/JC

maduras, aumentaram 777% no 
terceiro trimestre na comparação 
com o mesmo período do ano pas-
sado (mais de oito vezes do que o 
período anterior) e somaram R$ 
19,3 bilhões. Já a compra de parti-
cipação em startups por fundos de 
venture capital, num total de R$ 
10,4 bilhões, foi a maior vista no 

ano. “Embora de forma ainda cau-
telosa e seletiva, já se observa uma 
tendência de retomada dos inves-
timentos da indústria. Esse movi-
mento tem sido alimentado pelo 
ajuste do preço das empresas, o 
que cria boas oportunidades”, des-
taca o presidente da ABVCAP, Pie-
ro Minardi.

SAP e Edenred formam aliança 
na área de despesas corporativas 

A SAP e a Edenred anun-
ciaram uma aliança regional 
estratégica para oferecer uma 
solução abrangente que otimi-
za a gestão e administração de 
despesas corporativas. Devi-
do à diversidade, complexida-
de e riscos de fraude, gerenciar 
grandes quantidades de despe-
sas corporativas representa um 
desafio significativo para as 
empresas na América Latina, 
especialmente em períodos de 
restrições orçamentárias.

O acordo entre as duas em-
presas visa promover e com-
plementar os pontos fortes de 
ambas as soluções. A ideia é 
que, com o Edenred Empresa-
rial integrado ao SAP Concur, 
as empresas passam a ter uma 
opção focada na gestão de ba-
lanços financeiros e pagamen-
tos nos segmentos habilitados 
a partir da plataforma Busi-
ness. Tudo isso em um proces-
so visível, simples e conectado.  
“Continuamos a desenvolver 
nossas parcerias com serviços 

financeiros, permitindo maior 
flexibilidade e escolha para os 
nossos clientes. Temos certeza 
de que a nossa aliança com a 
Edenred vai ajudá-los a ter pro-
cessos de prestações de contas 
mais eficientes, permitindo que 
o departamento financeiro te-
nha um controle maior e mais 
fácil das despesas”, afirma Ana 
Paula Campoi, vice-presidente 
da SAP Concur no Brasil. 

O SAP Concur, solução que 
atende mais de 600 clientes na 
região, captura gastos realiza-
dos pelos funcionários e geren-
cia custos de viagens corporati-
vas e processa o pagamento de 
notas fiscais de fornecedores de 
forma automatizada e integra-
da. Já o Edenred Empresarial é 
uma solução de gestão de des-
pesas corporativas que atende 
mais de 5 mil clientes em toda a 
América Latina e pode ser con-
figurada em tempo real de acor-
do com as necessidades de cada 
empresa para gerir diferentes ti-
pos de despesas corporativas.

� Controle de acesso

Elimine documentos físicos, processos manuais e

ineficiências na sua empresa com o Liquid Suite

� Criptografia de documentos

� Fluxo de automação

� Redução de custos

� Agilidade e eficiência

Gestão inteligente
de documentos

Leia o código QR
e entre em contato

redeimagem.com.br

Gestão inteligente
de documentos
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Administrativo e Financeiro
Telefone (51) 3213.1381

financeiro@jornaldocomercio.com.br
rh@jornaldocomercio.com.br

suprimentos@jornaldocomercio.com.br

Redação
Telefones e e-mails

(51) 3213.1362 - (51) 3213.1363

Editoria de Economia
(51) 3213.1361 - (51) 3213.1366

economia@jornaldocomercio.com.br
Editoria de Geral

(51) 3213.1372
geral@jornaldocomercio.com.br

Editoria de Política
(51) 3213.1374

politica@jornaldocomercio.com.br
Editoria de Cultura

(51) 3213.1367
cultura@jornaldocomercio.com.br

Departamento de Circulação

circulacao@jornaldocomercio.com.br

Atendimento ao Assinante

Telefone (51) 3213.1313

De 2ª a 6ª das 8h às 18h
atendimento@jornaldocomercio.com.br

Vendas de Assinaturas

Telefone (51) 3213.1326

vendas.assinaturas@jornaldocomercio.com.br

Exemplar avulso: R$ 3,50

Henderson Comunicação
Brasília - DF

QI 23. LOTE 09 BLOCO A 604 GUARÁ II 
71060-636

Telefone (61) 3322.4634 e (61) 3322.8989
marciaglobal@terra.com.br

Departamento Comercial

Atendimento às agências e anunciantes

Telefone (51) 3213.1333

agencias@jornaldocomercio.com.br

Operações comerciais

Tel: (51) 3213.1355
anuncios@jornaldocomercio.com.br

Publicidade legal

Tel: (51) 3213.1331 / 3213.1338
comercial@jornaldocomercio.com.br

Mensal R$ 68,90
Trimestral à vista R$ 192,00
1+2 R$ 68,90
Total Parcelado R$ 206,70
Semestral à vista R$ 385,00
1+5 R$ 68,90
Total Parcelado R$ 413,40
Anual à vista R$ 770,00
1+11 R$ 68,90
Total Parcelado R$ 826,80

Assinaturas

Formas de Pagamento:   

Cartões de Crédito (VISA, MASTER, 
ELO,  AMERICAN e DINERS) 
Débito em Conta: BB, Bradesco, Banrisul, 
CEF, Santander, Sicredi e Itaú e Pix
Boleto Bancário.

Consulte nossos planos promocionais em: 
www.jornaldocomercio.com/assine

 ⁄ TRIBUTOS Fonte: www.informanet.com.br

IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS

23.11 DCTF Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) mensal relativa ao 2º mês anterior.

25.11 IPI Recolhimento do IPI para todos os produtos (exceto cigarros, NCM 2402.20), referente aos fatos geradores ocorridos no mês anterior.

28.11 ICMS
Recolhimento do imposto em relação às quantifi cações de fornecimento de energia elétrica no período de 1° a 20 de cada mês (exceto quando o distribuidor 
optar pelo disposto no art. 38, § 2°, do Livro I do RICMS/RS), até o dia 27 do mês da quantifi cação.

30.11 13º Salário Prazo fi nal para o pagamento da 1ª parcela do 13° salário.

30.11 DME Entrega da Declaração sobre Operações Liquidadas com Moedas em Espécie (DME), referente a recebimento de valores em espécie no mês anterior.

30.11 IRPJ Recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) calculado com base no Lucro Real estimativa, referente ao mês anterior.

08.12 IPTU e TCL Recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a Taxa de Coleta de Lixo (TCL), relativamente à décima parcela, até 08.12.2022.

Visitantes de pelo menos três 
continentes circulam pelos estan-
des do Serra Park, em Gramado, 
em busca de novidades sobre 
as coleções outono/inverno de 
calçados e acessórios. Eles par-
ticipam da edição da feira Zero 
Grau, aberta ontem na cidade 
serrana, e que reúne 300 expo-
sitores e mais de 1,2 mil marcas 
com oportunidades de negócios 
para lojistas brasileiros e estran-
geiros. A estimativa da organi-
zação é de que o público chegue 
a 12 mil pessoas nos três dias 
do evento. 

Compradores de 24 países, 
vindos da Ásia, da Europa e das 
três Américas, são presenças 
confirmadas pela Merkator, pro-
dutora da feira. Mas, de acordo 
com a diretora de relacionamen-
to da empresa, Roberta Plets-
ch, o número final pode ser até 
10 vezes maior, “pois muitos lo-
jistas estrangeiros chegam por 
conta própria”. Além de estrei-
tar laços com os compradores es-
trangeiros e abrir novos canais 

de venda, a mostra pode servir 
como mais uma plataforma para 
a indústria nacional manter o 
ritmo de crescimento nas ven-
das internacionais. 

Entre os fabricantes interes-
sados na expansão do mercado 
externo está a Invoice, que ven-
de para pontos diversos  como 
Portugal, Itália, Equador, Bolívia 
e Árábia Saudita. “Do nosso total 
de produção, que chega a 200 mil 
pares ao ano, dedicamos 30% 
para exportação. O mesmo pro-
duto que vendemos para o mer-
cado interno é ofertado ao mer-
cado internacional, sempre de 
olho na qualidade”, destaca o ge-
rente comercial da marca, Ader-
son Lara.

Segundo o gerente executivo 
da Arezzo&Co – que engloba as 
marcas Arezzo, Schutz, Anaca-
pri, Alexandre Birman, Fiever, 
Alme, Vans, My Shoes, Reserva, 
Reserva Mini, Oficina, BAW, Ca-
rol Bassi, além do marketplace 
ZZ Mall e a plataforma de econo-
mia circular Troc –, “a companhia 
já conta com lojas próprias da 
Schutz nos Estados Unidos, além 
de estar presente em canais mul-
timarcas na Europa, na Ásia e na 
África, com mais de 500 pontos 

 ⁄ INDÚSTRIA

Feira Zero Grau inicia em Gramado 
com forte apelo ao mercado externo
Compradores de calçados e acessórios de 24 países devem circular pelo evento até quarta

Maria Amélia Vargas, de Gramado

mariav@jcrs.com.br

Mostra calçadista reúne 300 expositores e mais de 1,2 mil marcas 

DINARCI RIBEIRO/DIVULGAÇÃO/JC

no mercado de exportação”.
Já a Usaflex trabalha com um 

índice de exportação de 10% da 
produção total. Isso ocorre por-
que a fabricante está focada em 
incrementar o número de lojas 
licenciadas em outros países. O 
presidente da fabricante, Sergio 
Bocayuva, adianta que a empre-
sa fechará 2022 com 23 unidades 
em terras internacionais, como 
América Latina, Oriente Médio 
e Estados Unidos. “Para o ano 
que vem, esperamos ter 40 e, até 
2025, chegar a 100 lojas fora do 
País. Aqui, estamos presentes em 

todos os estados brasileiros, com 
275 lojas e esperamos fechar 2023 
com 350”, ressalta o dirigente.

O evento conta com o apoio 
do Sindicato da Indústria de Cal-
çados de Estância Velha, Sindi-
cato da Indústria de Calçados de 
Ivoti, Sindicato da Indústria de 
Calçados de Igrejinha, Sindicato 
da Indústria de Calçados de Novo 
Hamburgo, Sindicato da Indús-
tria de Calçados de Parobé, Sin-
dicato da Indústria de Calçados 
de Sapiranga e Sindicato da In-
dústria de Calçados, Componen-
tes para Calçados de Três Coroas.

(51) 3373.5509

www.espacoconte.com.br
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 ⁄ POLÍTICA MONETÁRIA 

Mercado eleva projeção da 
inflação do ano para 5,88%
Expectativa é de que a Selic encerre 2022 nos atuais 13,75%

A previsão do mercado fi-
nanceiro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), considerada a inflação ofi-
cial do País, subiu de 5,82% para 
5,88% para este ano. A estimativa 
consta do Boletim Focus ontem, 
pesquisa divulgada semanalmen-
te pelo Banco Central (BC) com a 
expectativa de instituições finan-
ceiras para os principais indicado-
res econômicos.

Para 2023, a projeção da in-
flação ficou em 5,01%. Para 2024 e 
2025, as previsões são de inflação 
em 3,5% e 3%, respectivamente.

A previsão para 2022 está aci-
ma do teto da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo BC. 

Definida pelo Conselho Monetário 
Nacional, a meta é de 3,5% para 
este ano, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, o li-
mite inferior é de 2% e o superior 
de 5%.

Da mesma forma, a projeção 
do mercado para a inflação de 
2023 também está acima do teto 
previsto. Para 2023 e 2024, as me-
tas fixadas são de 3,25% e 3%, res-
pectivamente, também com os in-
tervalos de tolerância de 1,5 ponto 
percentual. Ou seja, para 2023 os 
limites são 1,75% e 4,75%.

Em outubro, a inflação subiu 
0,59%, após três meses de defla-
ção. Com o resultado, o IPCA acu-
mula alta de 4,7% no ano e 6,47% 
em 12 meses, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

Para alcançar a meta de in-
flação, o Banco Central usa como 
principal instrumento a taxa bá-
sica de juros, a Selic, definida em 
13,75% ao ano pelo Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom). A taxa 
está no maior nível desde janeiro 
de 2017, quando também estava 
nesse patamar.

Para o mercado financeiro, a 
expectativa é de que a Selic encer-
re o ano nos mesmos 13,75%. Para 
o fim de 2023, a estimativa é de 
que a taxa básica caia para 11,5% 
ao ano. Já para 2024 e 2025, a pre-
visão é de Selic em 8% ao ano, 
para os dois anos.

A projeção das instituições 
financeiras para o crescimen-

to da economia brasileira nes-
te ano também subiu, de 2,77% 
para 2,8%. Para 2023, a expecta-
tiva para o Produto Interno Bruto 
(PIB) - a soma de todos os bens e 

serviços produzidos no país - é de 
crescimento de 0,7%. Para 2024 e 
2025, o mercado financeiro pro-
jeta expansão do PIB em 1,7% e 
2%, respectivamente.

 ⁄ CONJUNTURA

Integrante do grupo de transição diz que não é hora de rever reforma previdenciária

O ex-ministro José Pimentel, 
integrante do governo de tran-
sição, afirmou ontem que não é 
hora de rever a reforma da Previ-
dência, aprovada no governo Mi-

chel Temer sob protestos do PT. Pi-
mentel foi ministro da Previdência 
no segundo governo Lula e hoje 
integra o grupo de Trabalho da 
área na equipe de transição.

“Até a PEC da transição está 
dando esse problema todo, tratar 

de emenda previdenciária... Não 
é o momento adequado, não. Prio-
ridade vai ser melhorar o aten-
dimento”, afirmou Pimentel, ao 
chegar no Centro Cultural Banco 
do Brasil (CCBB), sede do gover-
no de transição, para uma reunião 

de seu grupo de trabalho. Em ju-
nho, o então candidato Luiz Inácio 
Lula da Silva afirmou que faria re-
visões das reformas previdenciá-
ria e trabalhista. Já em setembro, 
disse em encontro com idosos que 
iria recriar o Ministério da Previ-

dência Social. Pimentel, contudo, 
evitou responder se a pasta será de 
fato retomada a partir de janeiro.

Participam do GT vários nomes 
de áreas ligadas ao sistema previ-
denciário do governo e da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB).

Prioridade são as outras reformas, avisa Nelson Barbosa
Ex-ministro da Fazenda e 

do Planejamento e integrante da 
equipe de transição na área eco-
nômica, Nelson Barbosa afirmou 
que a prioridade do grupo é deba-
ter as reformas fiscal e tributária. 
Segundo ele, a equipe fará reco-
mendações ao governo eleito no 
relatório de transição, que deve 
ser apresentado em dezembro. 
Barbosa indicou que há mais ma-
turidade na proposta de reforma 
tributária indireta e que as pro-
postas no Congresso de criação de 
um Imposto Valor Agregado (IVA) 
estão “qualitativamente no cami-
nho correto”. “

Vamos pegar propostas que 
já foram apresentadas e buscar 
consenso.” Já a reforma direta, 
do imposto de renda, com uma 
possível retomada da tributação 
sobre lucros e dividendos, deve 
ser discutida com mais calma, até 
porque devido à regra de anuali-
dade, só pode valer no ano poste-
rior à aprovação.

“Proposta da tributação indi-
reta é na criação de um IVA, se 

Recomendações estarão no 

relatório de transição, diz Barbosa

PEDRO LADEIRA/FOLHAPRESS/JC

vai ser um só, se vai ser dois im-
postos, acho que o próprio Con-
gresso chegou a entendimento de 
que é melhor ter dois. Nosso tra-
balho é analisar as propostas que 
existem, as que estão lá e dar re-
comendação de qual é melhor”, 
disse, em conversa com jornalis-
tas no CCBB em Brasília, sede do 
governo de transição.

Sobre a reforma do imposto 
de renda, Barbosa disse que “não 
está tão madura quanto a da tribu-
tação indireta”. “Acho que precisa 
de mais discussão”, disse, com-
pletando que é uma discussão 
que o governo do presidente elei-
to Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
vai ter quando “tomar posse”.

Quanto à reforma do arca-
bouço fiscal, o ex-ministro afir-
mou que há “bastante congruên-
cia” entre as diferentes propostas, 
citando, por exemplo, o estudo 
apresentado pelo Tesouro Nacio-
nal, mas que a “questão é chegar 
na parte dos números”, o que será 
feito mais para frente.

Ele citou ainda que todos os 
participantes da equipe já apre-
sentaram uma medida sobre o 
tema no passado, mas afirmou 
que ainda não há consenso. “Não 
tem consenso nenhum e nada de-
finido. Você pega essas cinco pro-
postas de arcabouço fiscal que 
foram propostas, têm suas dife-
renças, mas tem coisas que apa-
recem em todas”, disse.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

12h às 14h

23.11

Investimentos em negócios e 

parcerias no setor da saúde

Nilson Luiz May 
Presidente da Unimed

Federação/RS
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ALUGUEL
Indicador (%) Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

IPC (IEPE) 12,18 11,56 10,08 8,99 7,80
INPC (IBGE) 11,92 10,12 8,83 7,19 6,46
IPC (FIPE/USP) 11,69 10,73 9,29 8,20 7,62
IGP-DI (FGV) 11,12 9,13 8,67 7,94 5,59
IGP-M (FGV) 10,70 10,08 8,59 8,25 6,52
IPCA (IBGE) 11,89 10,07 8,73 7,17 6,47
Média do INPC e do IGP-DI 11,52 9,63 8,75 7,57 6,03

Válido para correção de imóveis com período anual. O cálculo do reajuste é feito pelo 
índice do mês anterior. Os índices desta tabela mostram o acumulado de 12 meses.

CUB - RS - OUTUBRO NBR 12.721 - Versão 2006

Projetos
Padrão de 

acabamento
Projetos 
padrões

R$/m2 Variação (%)
Mensal No ano 12 meses

Residenciais

R - 1 (Residência Unifamiliar)
Baixo R 1-B 2.132,31 0,97 10,15 11,06

Normal R 1-N 2.745,24 1,14 10,16 11,33
Alto R 1-A 3.688,70 0,98 10,77 12,27

PP (Prédio Popular)
Baixo PP 4-B 2.031,57 1,01 9,27 10,28

Normal PP 4-N 2.701,40 1,13 10,18 11,14

R - 8 (Residência Multifamiliar)
Baixo R 8-B 1.942,65 0,99 9,07 9,88

Normal R 8-N 2.360,47 1,13 9,87 10,79
Alto R 8-A 3.005,28 0,91 9,80 10,90

R - 16 (Residência Multifamiliar)
Normal R 16-N 2.308,14 1,16 10,02 11,05

Alto R 16-A 3.060,85 1,09 10,37 11,30
PIS (Projeto de Interesse Social) PIS 1.552,32 1,12 8,77 9,99
RPQ1 (Residência Popular) RP1Q 2.178,35 1,53 9,57 10,74
Comerciais

CAL- 8 (Comercial Andar Livres)
Normal CAL 8-N 3.023,66 1,01 11,43 12,42

Alto CAL 8-A 3.428,04 0,91 11,67 12,89

CSL- 8 (Comercial Salas e Lojas)
Normal CSL 8-N 2.363,58 1,04 10,22 10,76

Alto CSL 8-A 2.714,59 0,98 9,93 10,70

CSL- 16 (Comercial Salas e Lojas)
Normal CSL 16-N 3.179,39 1,06 9,84 10,47

Alto CSL 16-A 3.651,70 0,99 9,66 10,52
GI (Galpão Industrial) GI 1.220,57 0,98 9,26 9,49

FONTE: SINDUSCON/RS

 ⁄ MERCADO IMOBILIÁRIO

 ⁄ CRÉDITO DOS BANCOS

CHEQUE ESPECIAL 
Taxa média

Banco % (ao mês)

Bradesco 7,85

Banco do Brasil 7,92

Banrisul 7,99

Safra 7,71

Santander 8,24

Caixa Econômica Federal 7,48

Agibank 8,27

Itaú Unibanco 8,32

Período: 28/10/2022 a 04/11/2022 F ON T E : B A NCO CEN T R A L

 ⁄ CONJUNTURA

PIB
Ano Índice (%)

2023* 0,70
2022* 2,80
2021 4,60
2020 -4,10
2019 1,10

*Previsão Focus FONTE: IBGE

BALANÇA (US$ bi)
Exportação Importação Saldo

Out 27.298 23.377 3.921
Set 28.950 24.956 3.993
Ago 30.839 26.675 4.164
Jul 29.954 24.510 5.444
Jun 32.675 23.861 8.813

FONTE: BANCO CENTRAL

RESERVAS
Liquidez Internacional

Data US$ bilhões
18/11 330.866
17/11 330.476
16/11 331.796
14/11 329.973
11/11 330.560
10/11 329.605

FONTE: BANCO CENTRAL

SALÁRIO-
FAMÍLIA

Quem recebe salário 
de até R$ 1.655,98

Benefício de
R$ 56,47

SALÁRIO-
MÍNIMO

Cada faixa atende
categorias específi cas.

Nacional: 
R$ 1.212,00

Rio Grande do Sul
R$ 1.305,56
R$ 1.335,61
R$ 1.365,91
R$ 1.419,86
R$ 1.654,50

CESTA BÁSICA
DIEESE (R$) IEPE/UFRGS (R$)

10/2022 768,82 1.275,41
09/2022 743,94 1.271,52
08/2022 748,06 1.265,93

DIEESE: 13 produtos para famílias com até quatro pessoas e um salário mínimo. 
IEPE/UFRGS: 54 produtos com 1.182 famílias da Região 
Metropolitana que recebem até 21 salários mínimos.

IMPOSTO DE RENDA 
Base cálculo (R$) Alíquota (%) Dedução (R$)
Até 1.903,98 --- ---
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Deduções: R$ 189,59 por dependente mensal; R$ 1.903,98 por 
aposentadoria após os 65 anos; pensão alimentícia.

FONTE: RECEITA FEDERAL

CONTRIBUIÇÕES AO INSS
Salário contribuição (R$) Alíquota (%)
Até um salário mínimo (R$ 1.212) 7,5
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9
De R$ 2.427,36 a R$ 3.641,03 12
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14
Tabela de contribuição dos segurados empregados, empregado 
doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a 
partir de 1 de Janeiro de 2022.  

FONTE: PREVIDÊNCIA SOCIAL

 ⁄ SUA VIDA

 ⁄ CADERNETA DE POUPANÇA

ANTIGA (depósitos até 3/5/2012)

Dia 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11
Rendimento % 0,6143  0,6147  0,6524  0,6801  0,6794  
Mês Agosto Setembro
Rendimento % 0,5000 0,5000
*Contas com aniversário no dia 1  FONTE: BANCO CENTRAL

NOVA (depósitos a partir de 4/5/2012)

Dia 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11
Rendimento % 0,6143  0,6147  0,6524  0,6801  0,6794  

FONTE: BANCO CENTRAL

INDEXADORES
Agosto 2022 Setembro 2022 Outubro 2022

Valor de alçada (R$) 12.200,00 12.170,00 12.160,00
URC (R$) 48,80 48,68 48,64
UPF-RS (R$) 23,3635 23,3635 23,3635
FGTS (3%) 0,004101 0,004881 0,004275
FACDT (R$) 1.015,723396 1.018,170274 1.020,008071
UIF-RS 32,54 32,32 32,20
UFM (Unidade fi nanceira de Porto Alegre/anual/R$) 4,9362

FONTE: FÓRUM CENTRAL DE PORTO ALEGRE, SEC. DA FAZENDA DO RS, CEF, TRT E SEDAI

ÍNDICES DE PREÇOS (%)
Acumulado

Jul Ago Set Out Ano 12 meses
IGP-M (FGV) 0,21 -0,70 -0,95 -0,97 5,58 6,52
IPA-M (FGV) 0,21 -0,71 -1,27 -1,44 5,77 6,46
IPC-BR-M (FGV) -0,28 -1,18 -0,08 0,50 3,18 5,01
INCC-M (FGV) 1,16 0,33 0,10 0,04 8,96 10,06
IGP-DI (FGV) -0,38 -0,55 -1,22 -0,62 4,89 5,59
IPA-DI (FGV) -0,32 -0,63 -1,68 -1,04 4,82 5,20
IPA-Ind. (FGV) -0,52 -1,14 -1,88 -0,73 4,87 5,49
IPA-Agro (FGV) 0,17 0,67 -1,20 -1,79 4,71 4,51
IGP-10 (FGV) 0,60 -0,69 -0,90 -1,04 6,33 7,44
INPC (IBGE) -0,60 -0,31 -0,32 0,47 4,81 6,46
IPCA (IBGE) -0,68 -0,36 -0,29 0,59 4,70 6,47
IPC (IEPE) 0,45 -0,24 -0,08 0,15 5,85 7,80

FONTE: FGV, IBGE E IEPE

IPCA 
ANUAL

Ano Índice (%)
2023* 5,01
2022* 5,88
2021 10,06
2020 4,52
2019 4,31

*Previsão Focus  FONTE: IBGE

 ⁄ INFLAÇÃO

 ⁄ MOEDAS

Dia
Comercial

VariaçãoCompra Venda
21/11 5,3101 5,3106 -1,19%
18/11 5,3738 5,3748 -0,5%
17/11 5,4007 5,4017 +0,37%
16/11 5,3807 5,3817 +1,55%
14/11 5,2988 5,2998 -0,64%

DÓLAR

     Compra   Venda
Dólar (EUA) 5,4400 5,5320
Dólar Australiano 2,9000 3,6000
Dólar Canadense 3,5000 4,3500
Euro 5,5600 5,6580
Franco Suíço 4,4000 5,6500
Libra Esterlina 5,8000 6,9000
Peso Argentino  0,0100 0,0350
Peso Uruguaio 0,0900 0,1700
Yene Japonês 0,0278 0,0580
Yuan Chinês 0,3500 0,8200

FONTE: AGÊNCIA ESTADO E PRONTUR

CÂMBIO 
TURISMO/BRASIL

OURO

300,06 US$1.821,80
300,06 US$1.821,80

Dia
B3

grama
Nova York

onça-troy (31,0917g) 
21/11 288,000 US$ 1.738,70
18/11 292,000 US$ 1.754,40
17/11 300,000 US$ 1.763,00

FONTE: AGÊNCIA ESTADO

CÂMBIO BC
21/11/2022 - Valor de venda

Em R$ Em US$
Real 1,00 5,3259
Dólar (EUA) 5,3259 1
Euro 5,4548 1,0242
Yene (Japão) 0,03752 141,99
Libra Esterlina (UK) 6,2782 1,1788
Peso Argentino 0,03264 163,19

 ⁄ COTAÇÕES

DÓLAR FUTURO 18/11/2022
Meses

Contr.
aberto

Contr.
negoc.

Máximo Médio Último Volume total

Dez/2022 698.255 291.750 5.409,500 5.375,341 5.389,000 78.412.797.000
Jan/2023 1.900 10 5.396,500 5.396,500 5.396,500 2.698.250
Fev/2023 - - - - - -
Mar/2023 - - - - - -

Bolsa de Mercadorias & Futuros - Taxa do Dólar Comercial
(contrato =US$ 50.000,00; cotação = R$ 1.000,00) FONTE: B3

JUROS FUTURO  18/11/2022
Meses

Contr.
aberto

Contr.
negoc.

Máximo Médio Último Volume total

Dez/2022 733.702 9.210 13,67 13,67 13,67 916.796.485
Jan/2023 6.047.099 316.385 13,74 13,71 13,70 31.142.509.483
Fev/2023 232.978 22.657 13,77 13,75 13,76 2.205.139.520
Mar/2023 178.560 28.095 13,88 13,85 13,85 2.708.683.519

Bolsa de Mercadorias & Futuros - DI de 1 Dia Futuro FONTE: B3

(contrato = R$ 100.000,00;   cotação = PU)

PETRÓLEO
Tipo Em US$
Brent/Londres/Nov 87,45
WTI/Nova Iorque/Nov 80,04

PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES
Rio Grande do Sul - Semana de 14/11/2022 a 18/11/2022

Produto Unidade Mínimo (R$) Médio (R$) Máximo (R$)
Arroz saco 50 kg 74,00 78,70 85,00
Boi para abate kg vivo 9,00 9,67 11,00
Cordeiro para abate kg vivo 8,50 9,52 10,00
Feijão saco 60 kg 160,00 211,82 300,00
Leite (valor liq. recebido) litro 2,05 2,36 2,84
Milho saco 60 kg 82,00 84,24 88,00
Soja saco 60 kg 172,00 174,79 178,00
Suíno tipo carne kg vivo 5,40 5,89 6,85
Trigo saco 60 kg 89,00 90,15 91,00
Vaca para abate kg vivo 7,90 8,26 9,00

FONTE: EMATER/RS 

 ⁄ AGRONEGÓCIO

TJLP
Taxa de Juros de Longo Prazo

Mês %
Nov/2022 7,20
Out/2022 7,20
Set/2022 7,01

SELIC
Mês

Juros para pagamento 
em atraso

Out/2022 1,02%
Set/2022 1,07%
Ago/2022 1,17%

Meta: 13,75% Taxa efetiva: 13,65%

Para débitos federais, entre eles o I.R, além dos juros, 
há multa de 0,33% ao dia, limitada a 20% sobre o valor 
nominal.

TLP-PRÉ*
Taxa de Longo Prazo

* Sem IPCA

Mês %
Nov/2022 5,17
Out/2022 5,27
Set/2022 5,23

 ⁄ INDEXADORES FINANCEIROS

Taxa Referencial
Período Dias úteis (%)

18/11 a 18/12 21 0,1825
17/11 a 17/12 22 0,2112
16/11 a 16/12 22 0,2095
15/11 a 15/12 21 0,1818
14/11 a 14/12 21 0,1819

FONTE: INVESTIMENTOS E NOTÍCIAS

TR

Taxa Básica Financeira
Validade Índice (%)

18/11 a 18/12 1,0040

17/11 a 17/12 1,0530

16/11 a 16/12 1,0513

15/11 a 15/12 1,0033

14/11 a 14/12 1,0034
FONTE: INVESTIMENTOSE NOTÍCIAS

TBF

CUSTO DO
DINHEIRO
Tipo %

Hot-money (mês) 0,63

Capital de giro (anual) 6,76

Over (anual) 13,65

CDI (anual) 13,65

CDB (30 dias) 13,66
FONTE: AGÊNCIA ESTADO

FONTE: SECOVI/RS

FONTE: AGÊNCIA ESTADO

FONTE: AGÊNCIA ESTADO

CRIPTOMOEDA
21/11 (19h05min) Valor

Bitcoin R$ 84.225,45
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BLUE CHIPS 

Ação/Classe Movimento

Itau Unibanco PN +0,3%

Petrobras PN +0,3%

Bradesco PN -0,7%

Ambev ON +0,32%

Petrobras ON -0,36%

BRF SA ON +3,33%

Vale ON -1,13%

Itausa PN +0,04%

MAIS NEGOCIADAS 
Ação/Classe Preço R$ Oscilação 

PETROBRAS PN N2 26,78 +0,30%

VALE ON NM 79,92 −1,13%

ITAUUNIBANCOPN N1 26,72 +0,30%

PETROBRAS ON N2 30,28 −0,36%

MAGAZ LUIZA ON NM 3,38 +7,30%

(N1) Nível 1
(N2) Nível 2

(NM) Novo Mercado
(S) Referenciadas em US$

MAIORES ALTAS  
Ação/Classe Preço R$ Oscilação

COPEL PNB N2 8,74 +22,07%

CYRELA REALTON NM 14,70 +8,01%

CEMIG PN N1 11,12 +7,54%

SABESP ON NM 59,25 +7,32%

MAGAZ LUIZA ON NM 3,38 +7,30%

(*) cotações p/ lote mil
($) ref. em dólar
(NM) Cias Novo Mercado
(N1) Cias Nível 1

(#) ações do Ibovespa
(&) ref. em IGP-M
(N2) Cias Nível 2
(MB) Cias Soma

MAIORES BAIXAS 
Ação/Classe Preço R$ Oscilação

SUZANO S.A. ON NM 55,65 −2,87%

KLABIN S/A UNT N2 21,37 −3,13%

USIMINAS PNA N1 7,40 −2,37%

CSNMINERACAOON EDJ N2 3,56 −1,93%

BRADESPAR PN EDJ N1 26,56 −1,92%

(*) cotações por lote de mil
($) ref. em dólar
(NM) Cias Novo Mercado
(N1) Cias Nível 1

(#) ações do Ibovespa
(&) ref. em IGP-M
(N2) Cias Nível 2
(MB) Cias Soma

MUNDO/BOLSAS 
Nova York Londres Frankfurt Milão Sidney Coreia do Sul

 Índices
 em %

Dow Jones
-0,13

Nasdaq
-1,09

FTSE-100
-0,12

Xetra-Dax
-0,36

FTSE(Mib)
-1,29

S&P/ASX
 -0,17

Kospi
-1,02

Paris Madri Tóquio Hong Kong Argentina China

 Índices
 em %

CAC-40
 -0,15

Ibex
+0,75

Nikkei
+ 0,16

Hang Seng
-1,87

BYMA/Merval
+2,23

Xangai
-0,39

Shenzhen
-0,04

 ⁄ MERCADO DIA 

 ⁄ MERCADO DE CAPITAIS 

Dólar cai 1,19% com possível desidratação da PEC
Após três perdas consecutivas, referência da B3 encerrou em alta de 0,81%, aos 109.748 pontos

A perspectiva cada vez mais 
forte de desidratação da PEC da 
Transição e acenos do presidente 
eleito Luiz Inácio Lula da Silva à 
agenda de responsabilidade fiscal 
levaram o dólar a recuar na ses-
são de ontem,  na contramão da 
onda de fortalecimento da moeda 
americana no exterior. 

Segundo profissionais do mer-
cado, investidores deram conti-
nuidade ao movimento de ajustes 
e realização de lucros iniciado na 
sexta-feira, aparando excessos co-
metidos nos pregões anteriores em 
meio à “reprecificação” da taxa de 
câmbio à percepção de aumento 
de risco fiscal. Tirando uma alta 
pontual e bem limitada na aber-
tura, a moeda trabalhou em baixa 
ao longo de toda a sessão, furan-
do o piso de R$ 5,30 pela manhã, 
quando registrou mínima a R$ 
5,2983. No início da tarde, a divi-
sa chegou a ensaiar zerar a que-
da, tocando o patamar de R$ 5,36, 

com o Ibovespa nas mínimas do 
dia. Mas a virada da Bolsa para 
campo positivo ao longo da se-
gunda etapa de negócios, na es-
teira da diminuição das perdas do 
petróleo, jogou a moeda mais para 
baixo novamente. No fim do dia, 
o dólar era cotado a R$ 5,3106, em 
queda de 1,19%, o que reduz a va-
lorização acumulada em novem-
bro para 2,80%.

“O dólar esteve descolado da 
alta lá fora em função da possibili-
dade de a PEC ser ‘menos pior’ do 
que se imaginava. Mas é um ajus-
te pontual, e não uma tendência”, 
afirma o economista-chefe da JF 
Trust, Eduardo Velho, ressaltando 
que os ativos domésticos apresen-
tam uma deterioração relevante 
em novembro. “O dólar passou a 
oscilar entre R$ 5,30 e R$ 5,40, a 
Bolsa está rateando e a curva de 
juros não prevê mais corte da Se-
lic neste ano. O mercado ainda 
está cauteloso com a espera pelo 
tamanho da PEC e a definição do 
ministro da Fazenda”.

Surgiram propostas de mu-
danças e versões paralelas para a 
PEC da Transição, cujo texto origi-
nal prevê tirar desembolsos com 
o Bolsa Família do teto por tem-
po indeterminado e gastos extra-
teto de R$ 198 bilhões em 2023. 
O senador Alessandro Vieira (PS-
DB-SE), por exemplo, apresentou 
uma proposta que limita a R$ 70 
bilhões o valor que ficaria fora do 
teto e propõe que um novo arca-
bouço fiscal seja instituído, por 
meio de lei complementar, até 17 
de junho do ano que vem.

A taxa do contrato de Depó-
sito Interfinanceiro (DI) para ja-
neiro de 2024 fechou em 14,26% 
(regular) e 14,25% (estendida), de 
14,337% no ajuste de sexta-feira, 
e a do DI para janeiro de 2025 re-
cuou de 13,71% para 13,54% (regu-
lar) e 13,53% (estendida). O DI para 
janeiro de 2027 cedeu 21 pontos-
-base, de 13,46% para 13,25% (re-
gular e estendida).

Após três perdas consecuti-
vas, a referência da B3 mostra-

 

 

va alta de 0,81%, aos 109.748,18 
pontos, mais perto da máxi-
ma (110.235,29) do que da míni-
ma (107.957,01) da sessão, após 
abertura aos 108.868,18 pontos. 
No mês, ainda registra perda de 
5,42%, que limita o ganho do ano 
a 4,70%. O giro na abertura de se-
mana ficou em R$ 31,6 bilhões.

Além de Copel (+22,07%), des-
taque na sessão para outra com-

panhia do setor de energia, Ce-
mig (+7,54%), junto com Cyrela 
(+8,01%), Sabesp (+7,32%), Magazi-
ne Luiza (+7,30%), IRB (+6,76%) e 
Americanas (+6,55%), após ações 
dos setores de varejo e construção 
terem estado, na semana passada, 
entre os mais afetados pela pres-
são na curva de juros futuros, em 
meio aos temores sobre a situação 
fiscal no próximo governo. 
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Nº 124 - Ano 90

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RUA: VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 527 – 2º ANDAR – CONJ. 20 – CEP: 90.030-003.
PORTO ALEGRE – RS – FONE/FAX: (51) 3227-3450 – CNPJ: 90.754.797/0001-05.

E-mail: fetrarod@uol.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por este edital, nos termos da alínea “g”, do art. 37 do ES, convoco os membros do Conselho de
Representantes desta Federação, nos termos da alínea “c”, do art. 31 da Norma de Regência, para a
reunião ordinária a ser realizada no dia 6 de dezembro de 2022, às 9h e 10h, respectivamente, em 1ª e 2ª
chamada, na sede do SINDICATODOSTRABALHADORES EMTRANSPORTESRODOVIÁRIOSDE SÃO
LEOPOLDO, em São Leopoldo/RS, bairro Santos Dumont, na Rua Arnaldo Pereira da Silva nº 620, CEP
93115-000, para o exame da seguinteOrdemdoDia: a) discussão, aprovando ou não, por escrutínio secreto,
as contas relativas aos exercícios de 01.01.2020 a 31.12.2020, 01.01.2021 a 31.12.2021, e de 01.01.2022 a
31.07.2022, com Relatório de Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal; b) discussão, ratificando ou não, por
escrutínio secreto, as práticas orçamentárias dos exercícios de 2021 e 2022; e c) apreciar, aprovando ou
não, a previsão de orçamento anual para o exercício de 2023. Porto Alegre/RS, 18 de novembro de 2022.

Edson Dias de Araújo - Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 78/2022

OBJETO: Aquisição de 02 (duas) retroescavadeiras 4x4, sendo 01 (uma) delas equipada
com martelete hidráulico.
DATA DAABERTURA: 02/12/2022
HORA: 09 horas (horário de Brasília – DF)
LOCAL: no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925282 – Departamento de Água e Esgotos de Santana do Livramento – RS
Cópia do respectivo Edital poderá ser adquirida no local, pelos sites www.comprasgovernamentais.
gov.br, dae.santanadolivramento.rs.gov.br ou ainda solicitado através do e-mail: dae.licitacao@
gmail.com. Mais informações pelo fone (55) 3967-1309, ou ainda pelo ou ainda 3242-4440, ramal
1309.

Santana do Livramento, 09 de novembro de 2022.
Vinícius Gomes Maciel

Chefe do Setor de Licitações

DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

Transmissora de Energia Sul Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 13.289.882/0001-07 - NIRE 43.300.058.522

ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2022, às 11h30 (onze horas e trinta
minutos), na Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Prédio A, sala 555, Jardim Carvalho, na Cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 2. Convocação: Convocada na forma do Parágrafo 3º, do Artigo 18
do Estatuto Social da Transmissora de Energia Sul Brasil S.A. (“Companhia” ou “TESB”). 3. Presença:
A totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), na forma do caput do Artigo 18,
do Estatuto Social. 4. Composição da Mesa: Presidente da Mesa: Sr. André Luiz Gomes da Silva.
Secretária: Sra. Giovana Sartori Tchian. 5. AssuntosTratados e DeliberaçãoTomada por Unanimidade
de Votos: Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes.
Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de
apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.
Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, foi tomada a deliberação a seguir pelo
Conselho por unanimidade de votos: (i) Eleger o Sr. André Luiz Gomes da Silva, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade RG nº 259753464, inscrito no CPF/ME sob o nº
246.744.258-67, para o cargo de Diretor Executivo; e o Sr. Celso Guimarães Filho, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade RG nº 4897978, inscrito no CPF/ME sob o nº
053.338.748-59, para o cargo de Diretor Técnico, ambos para cumprir com mandato unificado até a
Reunião Ordinária do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que
realizar-se-á em 2024. Em relação a este item, o Sr. André Luiz Gomes da Silva se absteve de votar na
eleição de seu cargo, por entender haver conflito de interesse, e votou favoravelmente e sem restrições na
eleição do Sr. Celso Guimarães Filho. Os demais membros do Conselho votaram favoravelmente e sem
restrições. Os membros da Diretoria Executiva ora eleitos declararam, para fins do art. 147, §1º, da Lei nº
6.404/76 e sob as penas da Lei, que não estão incursos em quaisquer crimes previstos em lei que os
impeçam de exercer atividades empresariais e a administração de sociedades, tampouco impedidos por
lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos. Dessa forma, os membros da Diretoria ora eleitos tomam
posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse no Livro de Registro de
Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, nos quais constam termo específico relativo à referida
declaração de desimpedimento. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da
qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os membros presentes e pela
Secretária. Sr. André Luiz Gomes da Silva (Presidente da Mesa), Sr. Bruno Augusto Pereira Rovea,
Sr. Francisco João di Mase Galvão Jr., Sr. Luis Henrique Figueiró e Sra. Giovana Sartori Tchian
(Secretária). Certifico que a presente ata é extrato da ata original lavrada em Livro Próprio de Reuniões
de Conselho de Administração lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 29 de julho de 2022. André Luiz
Gomes da Silva - Presidente da Mesa; Giovana SartoriTchian - Secretária. Junta Comercial, Industrial
e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 8409794 em 29/08/2022 da Empresa
TRANSMISSORA DE ENERGIA SUL BRASIL S.A., CNPJ 13289882000107 e protocolo 222842466 -
22/08/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Prefeitura Municipal
de Tupandi
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022
Registro de Preços. Objeto: Contratação de

prestação de serviços de retroescavadeira 4x4

para atender as necessidades do Município,

conforme descrição nos anexos do Edital.

Abertura dia 02/12/2022, às 10h, na Prefeitura.
Edital disponível no Site:www.tupandi.rs.gov.br.

Informações complementares pelo telefone (51)

3635-8040.

Bruno Junges, Prefeito Municipal.

Transmissora de Energia Sul Brasil S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF 13.289.882/0001-07 - NIRE 43.300.058.522
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2022

I. Dia, Hora e Local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de 2022, às 11h00 (onze horas),
realizada de forma exclusivamente digital, por meio da Plataforma Digital “Zoom Meetings”, foi considerada
como realizada na sede social da Transmissora de Energia Sul Brasil S.A. (“TESB” ou “Companhia”),
localizada na Av. Joaquim Porto Villanova, 201, Prédio A, sala 555, Jardim Carvalho, na Cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, ficando a gravação da presente Assembleia arquivada na sede da
Companhia. II. Mesa: Presidente, André Luiz Gomes da Silva, Presidente do Conselho de Administração,
e Secretária, Sra. Carol Sangiovani Figueiredo. III. Presença: Nos termos do Manual de Registro de
Sociedades Anônimas e Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e
Integração (DREI), esta Assembleia Geral Extraordinária foi realizada de forma exclusivamente digital por
meio da plataforma eletrônica disponibilizada pela Companhia. Nesse sentido, compareceram, de forma
remota, as acionistas Companhia Estadual deTransmissão de Energia Elétrica - CEEE-T (“CEEE-T”),
representada por suas procuradoras Sra. Carol Sangiovani Figueiredo e Sra. Giovana Sartori Tchian;
RealYou Group Co. Ltd. (“RealYou”), representada pelo seu procurador Sr. Luciano Fontoura,
totalizando a representação de 99,66% do capital social da Companhia. IV. Edital de Convocação: De
acordo com os editais de convocação publicados nos termos do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das
S.A.”), no caderno eletrônico do Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, nas edições dos dias 15, 16 e
19 de setembro de 2022, na página 2. Os documentos pertinentes às matérias da ordem do dia foram,
ainda, colocados à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, a partir da primeira
publicação do Edital de Convocação. V. Ordem do Dia: (a) Aprovar a alteração da sede da Companhia;
(b) Aprovar a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração de sede da
Companhia; (c) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. VI. Leitura de Documentos,
Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: (1) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às
matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro
conhecimento dos acionistas; (2) as declarações de votos, protestos e dissidências apresentadas foram
numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos
do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
S.A.”); e (3) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e, pela assembleia estar sendo
realizada sob a forma exclusivamente digital, a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade
dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das S.A. VII. Deliberações Tomadas:
Após as discussões relacionadas à matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram:
(a) Aprovar, por unanimidade dos votos válidos proferidos, sem quaisquer reservas ou ressalvas, a
alteração da sede social da Companhia de “Avenida Joaquim Porto Villanova, 201, sala 555, Prédio A,
Jardim Carvalho, CEP 91410-400, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul” para “Rua Dr.
João Inácio, 859, Navegantes, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90230-181”,
com a manutenção do jornal de publicação dos anúncios descritos na Lei das S.A. (b) Aprovar, por
unanimidade dos votos válidos proferidos, sem quaisquer reservas ou ressalvas, a alteração do artigo
2º, do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a alteração da sede social da Companhia,
conforme aprovado no item “a” acima, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º -

A Companhia tem sede e foro na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dr. João
Inácio, 859, Navegantes, CEP 90230-181 e poderá, por deliberação da Assembleia Geral, abrir, manter e
fechar filiais, sucursais, escritórios, representações e instalações em qualquer localidade, no Brasil ou no
exterior, atribuindo-lhes, se necessário, capital autônomo”. (c) Aprovar, por unanimidade dos votos
válidos proferidos, sem quaisquer reservas ou ressalvas, a consolidação do Estatuto Social da
Companhia, que passará a viger a partir de hoje com a redação constante do Anexo I, que integra a
presente Ata para todos os fins de direito. VIII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e
aprovada pelos presentes que a subscrevem. Os acionistas que participaram por meio da plataforma
digital foram considerados assinantes desta ata e do Livro de Presenças de Acionistas. A presente ata é
assinada isoladamente pelos integrantes da mesa. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.
Porto Alegre, 23 de setembro de 2022. André Luiz Gomes da Silva - Presidente da Mesa; Carol
Sangiovani Figueiredo - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul -
Certifico registro sob o nº 8497641 em 18/11/2022 da Empresa TRANSMISSORA DE ENERGIA SUL
BRASIL S.A., CNPJ 13289882000107 e protocolo 223572411 - 21/10/2022. José Tadeu Jacoby -
Secretário-Geral.

MOINHODONORDESTE S/A - CNPJ nº 87.274.817/0001-36 -NIREnº 43300010058.AtadeAssembleiaGeral
Extraordinária. 1. Local, Data e Hora: Sede social na Av. dos Imigrantes, 105 em Antônio Prado - RS, dia 24 de outubro de
2022, às 15:00 horas. 2. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social votante. 3. Mesa: Valdomiro
BocchesedaCunha - Presidente; CéliaMariaGelaindaCunha - Secretária, tambémdiretores da sociedade.4. Publicações:
Dispensada a publicação dos editais em face da presença da totalidade dos acionistas do capital votante. 5. Deliberações:
Por unanimidade de votos a assembleia deliberou sobre a ordem do dia constante em agenda previamente distribuída.
5.1. Aprovação da decisão da administração de encerramento das atividades dafilial estabelecida na ruaAryDias Ferreira,
221, bairro Niterói em Canoas - RS. CEP 92130500 e CNPJ nº 87274817/0007-21. 6. Encerramento:Nadamais foi tratado.
Esta foi lida e achada conforme. 7. Assinaturas: Presidente: Valdomiro Bocchese da Cunha. Secretária: CéliaMaria Gelain
da Cunha. Acionistas: Valdomiro Bocchese da Cunha, CéliaMariaGelain da Cunha, SofiaGelain da Cunha. Declaramos que
a presente é cópiafiel da ata lavrada no livro próprio da sociedade, assinada pelos acionistas acimamencionados. Antônio
Prado, 24 de Outubro de 2022. Valdomiro Bocchese da Cunha - Presidente - CPF nº 227578640-68. Itacir José Grezzana –
OAB-RSNº8485 -CPFnº003475070-34. JUCISRS.Certifico registro sobonº8488849em08/11/2022daEmpresaMOINHO
DO NORDESTE S/A, CNPJ 87274817000136 e protocolo 223741329 - 01/11/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

SANDER IRMÃOS & CIA LTDA.
CNPJ nº 96.748.793/0001-09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS

ANA LÚCIA SANDER PETRY, administradora da sociedade empresária limitada denominada SANDER
IRMÃOS&CIALTDA., com sede social na Rua SantoAgostinho, nº 913, em São Leopoldo/RS, inscrita no
CNPJ sob nº 96.748.793/0001-09, CONVOCAos Senhores Cotistas para umaREUNIÃOEXTRAORDINÁ-
RIADE SÓCIOS a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2022, às 10h30min, na sede social da Sociedade,
na forma de reunião presencial, para deliberarem sobre as seguintes matérias que compõem a ordem do
dia:1) deliberar sobre o aumento do capital social em R$ 14.782.200,00 (quatorze milhões, setecentos e
oitenta e dois mil e duzentos reais), mediante a utilização de parte do saldo da conta de Lucros Acumula-
dos;2) deliberar sobre a eleição de administrador não sócio; 3) deliberar sobre a distribuição antecipada
de Lucros apurados no corrente exercício; e 4) assuntos gerais. São Leopoldo, 21 de novembro de 2022.

ANA LÚCIA SANDER PETRY - Administradora

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SUL
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2022 - EDITAL Nº 06/2022 –
GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SUL/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pela Prefeita
Municipal, no uso de suas atribuições legais, em razão do Processo Seletivo Público n° 01/2022, regido
pelo Edital n° 01/2022, de 11/10/2022, torna público que: 1. Divulgam-se os gabaritos preliminares da Prova
Teórico-Objetiva. 2. Informa-se o período de recursos. O edital na íntegra pode ser conferido nos sites da
Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br e da Prefeitura Municipal de São José do Sul: www.
saojosedosul.rs.gov.br. São José do Sul/RS, 21/11/2022. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Juliane
Maria Bender, Prefeita Municipal de São José do Sul/RS.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 - EDITAL Nº 06/2022 –
GABARITOS PRELIMINARES DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SUL/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pela Prefeita
Municipal, no uso de suas atribuições legais, em razão do Concurso Público n° 01/2022, regido pelo Edital
n° 01/2022, de 11/10/2022, torna público que: 1. Divulgam-se os gabaritos preliminares da Prova Teórico-
Objetiva. 2. Informa-se o período de recursos. O edital na íntegra pode ser conferido nos sites da Legalle
Concursos:www.legalleconcursos.com.br e da Prefeitura Municipal de São José do Sul:www.saojosedosul.
rs.gov.br. São José do Sul/RS, 21/11/2022. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Juliane Maria Bender, Prefeita Municipal de São José do Sul/RS.

Final de ano 
mobiliza pequenos 
negócios no RS

Duas em cada três empre-
sas  planejam ações especiais 
para aquecer as vendas neste 
final de ano. Isso é o que in-
dica o levantamento mais re-
cente do Sebrae RS. O estudo 
que monitora o comportamen-
to dos pequenos negócios no 
Estado também aponta que 
uma em cada quatro empresas 
(24%) irá aumentar o estoque 
de produtos e/ou matéria pri-
ma visando a um esperado au-
mento da demanda por conta 
das festas de final de ano.

A mesma proporção de ne-
gócios planeja ações promocio-
nais: 16% irão promover o lan-
çamento de novos produtos e/
ou serviços, ao passo que 17% 
irão adaptar os existentes para 
atender às demandas do perío-
do considerado-chave para os 
94% dos empreendedores gaú-
chos.

Em sua 28ª edição, a pes-
quisa elaborada pelo Sebrae 
RS foi realizada entre os dias 
26 de outubro e 10 e 11 de no-
vembro, e contemplou em-
preendedores de Micro e Pe-
quenas Empresas (MPE) e os 
Microempreendedores Indivi-
duais (MEI) gaúchos. “É uma 
época de tradicional demanda 
para muitos segmentos da eco-
nomia. Além de considerar o 
pagamento do 13º salário e as 
festividades de Natal e Réveil-
lon, este ano a Copa do Mundo 
será um atrativo a mais para 
os negócios com apelo extra ao 
consumo”, avalia o diretor-su-
perintendente do Sebrae RS, 
André Vanoni de Godoy.

A pesquisa indicou ainda o 
PIX como a forma mais empre-
gada pelos estabelecimentos 
para as transações comerciais. 
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A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) alertou ontem que 
o próximo inverno boreal (verão 

no Brasil) pode ser uma “amea-
ça à vida” de milhões de ucrania-
nos, devido a uma série de ataques 
russos contra o sistema de ener-
gia ucraniano. Este inverno repre-
sentará “uma ameaça para a vida 
de milhões de pessoas na Ucrâ-
nia”, disse o diretor regional da 
OMS para a Europa, Hans Klluge, 
à imprensa. “Simplificando: este 
inverno será sobre sobrevivên-
cia”, acrescentou.

Os danos à infraestrutura de 
energia da Ucrânia causados pelos 
inúmeros bombardeios russos “já 

Inverno é ‘ameaça’ a 
milhões de ucranianos
Segundo OMS, danos à rede de energia já têm efeitos mortais

 ⁄ TRAGÉDIA

Terremoto  
deixa 162 mortos 
na Indonésia

Um terremoto de magnitude 
5,6 atingiu ontem Java, a principal 
ilha do arquipélago da Indonésia, 
deixando ao menos 162 pessoas 
mortas e outras 700 feridas.

À agência de notícias AFP um 
porta-voz da cidade de Cianjur, a 
mais afetada, disse que o núme-
ro de mortos deve aumentar e que 
milhares de casas ficaram danifi-
cadas. Com 170 mil habitantes, o 
município fica a cerca de 110 quilô-
metros da capital do país, Jacarta.

Centenas de vítimas foram 
tratadas no estacionamento de um 
hospital da região, onde foram co-
locadas tendas de emergência. Em 
outras partes de Cianjur, mora-
dores se amontoavam nas ruas e 
calçadas para receber atendimen-
to médico.

A extensão total dos danos 
causados pelo terremoto, que 
ocorreu a uma profundidade re-
lativamente rasa, de 10 km, se-
gundo a Agência Meteorológica e 
Geofísica, ainda será determina-
da. Em Jacarta, o tremor também 
foi sentido, ainda que em escala 
menor, mas não foram relatadas 
vítimas ou danos na infraestrutu-
ra urbana.

g u e r r a  n a

U C R Â N I A

estão tendo efeitos mortais no sis-
tema de saúde e na saúde das pes-
soas”, disse Kluge. 

Segundo ele, a OMS relatou 
mais de 700 ataques contra unida-
des de saúde na Ucrânia desde o 
início da invasão russa em feverei-
ro. Kluge também observou uma 
“clara violação” do direito huma-
nitário internacional. “Os ataques 
contínuos às infraestruturas de 
energia e saúde significam que 
centenas de hospitais e instalações 
de saúde não estão mais totalmen-
te operacionais”, afirmou.

Segundo Kluge, a estimativa é 
que mais dois ou três milhões de 
pessoas tenham de deixar suas ca-
sas, em busca de segurança. “Te-
rão de enfrentar desafios de saúde, 
incluindo infecções respiratórias 
como Covid-19, pneumonia, gri-
pe”, alertou.

PREFEITURAMUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL-RS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022 - Processo Administrativo nº 118/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTAL DO SUL, no uso de suas atribuições, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que esta aberto a Licitação de Pregão Eletronico nº 07/2022. Objeto: Aquisição
de 03 (três) Tanques de Distribuidor de Adubo Orgânico Novos, com capacidade de carga de
5.000 litros. Para Secretaria da Agricultura do Município. . Data realização: dia 05 de dezembro de
2022, às 09h. Edital e maiores informações, Prefeitura Municipal, Av. Marcelino Zadinello, 777 ou fone
(55)3616.2217, 3616.2217, no horário das 07:30h às 11:30h e das 13h00min às 17h00min, ou e-mail:com-
praselicitacoes@cristaldosul.rs.gov.br ou pelos cristaldosul@cristaldosul.rs.gov.br sites: www.cristaldosul.
rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br, Cristal do Sul-RS, 18 de novembro de 2022. Otelmo
Reis Da Silva - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Farroupilha
CHAMADA PÚBLICA PNAE Nº 01/2022

Objeto: Credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o preparo
da alimentação escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Escolas Municipais de Educação
Infantil e Centros de Atendimento Integral.
Período de credenciamento: 22/11/2022 a 12/12/2022. Data da sessão: 14/12/2021, às 09h15min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2022
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas para o registro de preços de tubos
de concreto armado, de acordo com as especificações do edital e seus anexos.
Data da sessão: 15/12/2021, às 08h30min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2022
Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando à contratação de pessoa
jurídica, pelo sistema de registro de preços, para a realização de serviços comuns de engenharia que
consistem na execução de remendos superficiais e profundos em pavimentação asfáltica (tapa buraco)
em diversas regiões do Município de Farroupilha, conforme especificações contidas neste edital e seus
anexos. Data da sessão: 20/12/2021, às 08h30min.

Prefeitura Municipal de Tupandi
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 - EDITAL Nº 01/2022 – ABERTURA E INSCRIÇÕES

O MUNICÍPIO DE TUPANDI/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público, representado pelo Prefeito Municipal,
no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal
e emendas, TORNA PÚBLICO que realizará CONCURSO PÚBLICO, sob regime Estatutário, para
provimento de vagas legais e formação de Cadastro Reserva do Quadro Geral dos Servidores do Município,
com a execução técnico-administrativa da empresa Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda., o qual
reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas em Edital e nas demais disposições legais vigentes, conforme
segue: CARGOS: Agente Administrativo e Financeiro, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Ensino,
Enfermeiro, Motorista, Operador de Máquinas, Operário, Professor de Anos Finais – Ciências, Professor
de Anos Finais – Língua Portuguesa, Professor de Anos Finais – Matemática, Professor de Artes, Professor
de Atendimento Educacional Especializado, Professor de Educação Infantil, Professor de Língua Alemã,
Professor de Língua Inglesa, Técnico em Enfermagem. CRONOGRAMA PREVISTO: Publicação do Edital
do Concurso Público: 22/11/2022; Período de inscrições pela internet, através do site:
www.legalleconcursos.com.br: 30/11 a 29/12/2022; Aplicação da Prova Teórico-Objetiva: 04/02/2023;
Aplicação da Prova de Títulos (período de envio de títulos): 27/02 a 1°/03/2023; Aplicação da Prova Prática:
05/03/2023; Homologação dos Resultados Finais: 10/03/2023. DIVULGAÇÃO: A divulgação oficial dos
editais, relativos às etapas deste Concurso Público, dar-se-á no site da Legalle Concursos:
www.legalleconcursos.com.br. Tupandi/RS, 22/11/2022. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Bruno Junges, Prefeito Municipal de Tupandi/RS.

Prefeitura Municipal de Maximiliano de Almeida
EUCLIDES JOÃO MUTERLLE, prefeito do Município de Maximiliano de Almeida/RS, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO:
RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇO 13/2022 – Fica retificado o item 4.2.7.1 do edital para contratação
de empresa para reforma e instalação de estrutura metálica na Escola Mundo Mágico, passando a ocor-
rer no dia 08 de dezembro de 2022, às 09:00 horas, horário de Brasília/DF, conforme RETIFICAÇÃO;
Maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal no horário de expediente ou através do
site www.maximilianodealmeida.rs.gov.br.

Maximiliano de Almeida RS, 21 de novembro de 2022.
EUCLIDES JOÃO MUTERLLE

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

EDITAL Nº. 421/2022 CHAMAMENTO PÚBLICO
LEI 13.019/2014

O Município de Canoas, torna público o presente CHAMAMENTO, nos termos da Lei 13.019 de 31 de
julho de 2014 para a seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como
Organização da Sociedade Civil (OSC), Organização Social (OS) ou Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) com experiência prévia comprovada na gestão de unidades hospitalares com
perfil de Média e Alta Complexidade objetivando a atuação complementar no SUS, para a gestão,
operacionalização e execução dos serviços de saúde no HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO
PREFEITO DR. MARCOS ANTÔNIO RONCHETTI (HPSC) conforme especificações e prazos
constantes deste edital. Data: 22/12/2022 Horário: 10 horas. Local: Rua Cândido Machado, 429, 4º
andar, Centro, Canoas/RS. Edital: sitewww.canoas.rs.gov.br.

Nedy de Vargas Marques
Prefeito Municipal em exercício

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

Edital de Leilão Público nº 3109/0222- 1° Leilão e nº 3110/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II,
deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia,
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão Público
- Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição dos
interessados de 09/12/2022 até 19/12/2022, no primeiro leilão, e de 23/12/2022 até 03/01/2023, no segundo
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas em todo território nacional e no escritório do
leiloeiro, Sr. LUCIANO RESENDE RODRIGUES, no endereço Av. República do Líbano, 251, sala 811,
Torre 3, Pina, Recife/PE - CEP: 51110.160, telefones (81) 3048-0450; (81) 99978-4433; (81) 99267-6122;
(81) 99995-6137 e (81) 9985-.5503.Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 17:00hs (Site:
www.lancecertoleiloes.com.br). O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 20/12/2022, às 10h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão
ofertados no 2° Leilão no dia 04/01/2023, às 10h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site do
leiloeiro, no endereço: www.lancecertoleiloes.com.br).

COMISSÃOPERMANENTEDE LICITAÇÃO - CNMANUTENÇÃODEBENS

AVISO DE VENDA

Na qualidade de Presidente do Sindicato em título e no uso das atribuições que me conferem o Estatuto
e as Leis em vigor, convoco as Empresas Associadas desta Entidade, na plena posse de seus direitos
sociais, para as Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se na sede da Entidade
– Av. Otávio Rocha, 115 – 1º andar, no dia 06/12/2022, para discutir e deliberar sobre: ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA 9h – 1ª convocação e 09h30min – 2ª convocação com qualquer número.Ordem
do Dia: 1. Previsão orçamentária para 2023, com parecer do Conselho Fiscal. ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA 10h – 1ª convocação e 10h30min – 2ª convocação com qualquer número.Ordem
do Dia: 1. Discussão sobre a pauta de reivindicações encaminhada pelo Sindicato dos Securitários e
pela Fenespic; 2. Outorga de poderes a Diretoria do Sindicato para negociar e firmar convenção coletiva
de trabalho de 2023, termos aditivos, inclusive quanto à Participação nos Lucros e Resultados (Lei
10.101/2000), ajuizar, contestar ou se opor a ação de dissídio coletivo; 3.Outorga de poderes à Federação
Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta
– Fenaseg para coordenar as negociações, bem como firmar convenção coletiva de trabalho, termos
aditivos, ajuizar, contestar ou se opor a ação de dissídio coletivo; 4. Aprovação da cobrança da contribuição
assistencial patronal para 2023; 5. Aprovação de reajuste de 6% no valor da mensalidade social.

Porto Alegre, 22 de novembro de 2022. Guilherme Bini - Dir. Presidente

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE RESSEGUROS E DE CAPITALIZAÇÃO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ: 92947241/0001-60 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DAS EMPRESAS DO COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SINDICIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato das Empresas do Complexo Industrial da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul – SINDICIS, inscrito no
CNPJ sob nº 92.960.855/0001-82, neste ato representado por seu presidente, Sr. Thomaz Nunnenkamp, convoca a
categoria econômica das indústrias de produtos farmacêuticos, de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e
hospitalares, na base territorial do Estado do Rio Grande do Sul, para participar deAssembleia Geral Extraordinária a ser
realizada no dia 14 de dezembro de 2022, às 17 horas, em primeira convocação, e às 17:30 horas em segunda e última
convocação, naAv. Assis Brasil, 8.787, em Porto Alegre, RS, para deliberar sobre aAlteração do Estatuto para ampliar a
sua representação.

Porto Alegre/RS, 21 de novembro de 2022. THOMAZ NUNNENKAMP

COOPERATIVA HABITACIONAL SOBRADOS ZONA SUL
CNPJ 00.435.896/0001-31

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Eleitoral da Cooperativa Habitacional Sobrados Zona Sul Ltda, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os seus cooperativados para a Assembleia Geral Ordinária virtual, a realizar-
se no dia 03 de DEZEMBRO de 2022, as 12h em primeira chamada, 13h em 2ª chamada e às 14h
em 3ª chamada, pela plataforma Google Meet (link de acesso a reunião: http://meet.google.com/
nxu-eudz-cco), para tratar da seguinte ordem do dia:

1) Leitura e aprovação ata anterior;
2) Relatório de Gestão 2020/2022;
3) Prestação de Contas;
4) Eleição e posse dos Conselhos Diretor e Fiscal;
5) Assuntos gerais.

Porto Alegre, 15 novembro de 2022.

Rosane Moreira e Elenice Corrêa
Comissão eleitoral

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO DE PORTO ALEGRE,
REGIÃO METROPOLITANA, VALE DOS SINOS, VALE PARANHANA E PARTE DA SERRA GAÚCHA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores associados quites com a tesouraria do
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO DE PORTO ALEGRE,
REGIÃOMETROPOLITANA, VALE DOS SINOS, VALE DOPARANHANAE PARTEDASERRAGAÚCHA,
para uma Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 29 de novembro de 2022, na sede da
entidade, na Rua Ernesto Alves, 240, em Porto Alegre, em primeira convocação, às 16:00 horas e em
segunda convocação às 17:00 horas, respectivamente com a seguinte

ORDEM DO DIA:
1) Leitura discussão, aprovação ou não da Previsão Orçamentária para exercício de 2023 acompanhada
do Parecer do Conselho Fiscal.
2) Assuntos Gerais.

Porto Alegre, 22 de novembro de 2022.
Renato de Oliveira Borges
Presidente do STIAPOA

LEBES FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

CNPJ/MF 11.271.860/0001-86 NIRE (JUCISRS) 43 3 0005118 8
CONVOCAÇÃO: Convidamos os senhores acionistas se reunirem na sede social de LEBES FINANCEIRA
S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sociedade por ações, sita em Eldorado do Sul
(RS), na Av. das Indústrias, nº 1.700, sala “B”, Bairro Industrial, CEP 92990-000, às 9:00 horas, do dia
30 de novembro de 2022, em Assembleia Geral Extraordinária para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: 1 - votar e aprovar proposta de aumento do capital social por subscrição particular no
montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para emissão de 30.000.000 (trinta milhões) de
ações ordinárias pelo valor de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma; 2 - votar e aprovar que a
integralização do aumento seja em moeda corrente nacional e/ou mediante aproveitamento de créditos
em conta corrente do(s) subscritor(es), na data da homologação do aumento; 3 - se autorizado o aumento
do capital deliberar quanto a forma e prazo para divulgação do direito de preferência dos acionistas; 4 -
acatar o pedido de renúncia de membro da Diretoria, elegendo o seu substituto e determinando o prazo
de vigência do mandato; 5 - votar e aprovar alterações estatutárias, como sendo: Art. 6º - fixar em três
(3) o número máximo de Diretores da Cia.; Art. 9º, § 5º- retirar do caput do § 5º o prazo de mandato do
Ouvidor, atendendo a Resolução CMN nº 4.860/2020; e excluir do mesmo § 5º os seus dois incisos, I e
II; 6 - votar e aprovar a consolidação do Estatuto Social; e 7 - outros assuntos de interesse social.
Eldorado do Sul (RS), 21 de novembro de 2022. Otelmo Albino Drebes-Diretor

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre

Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000 - Fone: 0.54.3382-1030 - FAX: 0.54.3382-1122

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

OMunicípio de Alto Alegre/RS torna público para conhecimento dos interessados que a Concorrência
nº 001/2022 Concessão de Subsídio Econômico-Para Operacionalização de Serviço de Internet Banda
Larga na Área Rural, visando a Implantação do Programa TÔ CONECTADO, do município de Alto
Alegre/RS que seria realizado dia 23 de novembro de 2022, publicado em 14 de outubro de 2022, fica
CANCELADO, atendendo interesse da Administração Municipal.Alto Alegre/RS, 21 de Novembro de
2022. Avelino Salvadori - Prefeito Municipal.
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Repórter Brasília
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Prioridades: Casa Civil e Economia
Depois de participar da Cúpula do Clima na ONU, no Egito, e de 

fazer uma visita de poucas horas ao presidente de Portugal, o pre-
sidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se muda “de 
mala e cuia” para Brasília, onde vai se juntar ao comando da transi-
ção. Ainda nesta semana, o presidente eleito deve anunciar os nomes 
dos dois primeiros ministros que ocuparão a Esplanada dos Ministé-
rios: Casa Civil e Economia (Fazenda).

Política econômica
O novo chefe da Casa Civil terá como primeira missão, coman-

dar as negociações para definir a PEC da Transição, que retira do 
teto dos gastos quase R$ 200 milhões para pagar o Bolsa Família 
de R$ 600,00, já a partir de janeiro. Já a definição de quem será o 
ministro da Economia é para acalmar o mercado financeiro. Os in-
vestidores têm alertado que a indefinição do ministro da economia 
é um dos motivos para a queda na bolsa e alta do dólar por causa 
das incertezas da política econômica do novo presidente.

Equipe robusta
Três semanas após as eleições, segundo o senador Humberto 

Costa (PT-PE), que trata principalmente dos assuntos de saúde na 
equipe de transição, Lula deve debruçar-se sobre a definição dos no-
mes do futuro governo. Para o ex-ministro da Saúde Humberto Costa, 
“com Lula em Brasília a partir desta semana, o novo presidente vai 
pensar mais fortemente na composição do novo governo para que 
no dia 1º de janeiro, assuma o comando do País com uma equipe 
robusta e coesa”.

Ministério da Mulher
Presidente do PSDB Mulher e 

ex-governadora gaúcha, Yeda Cru-
sius (PSDB, foto) defende a proposta 
que será apresentada pelo grupo de 
trabalho de políticas para as mulhe-
res no governo de transição, anun-
ciada pela diretora do Instituto Ma-
rielle Franco, Anielle Franco, irmã 
da vereadora assassinada no Rio 
de Janeiro que dá nome a entidade. 
O grupo de trabalho liderado por 
Anielle propõe ao presidente Lula a 
criação do Ministério da Mulher.

Trazer mais igualdade
Yeda Crusius disse ao Repórter Brasília que, “ainda no gover-

no Fernando Henrique Cardoso, o PSDB Mulher pediu juntamente 
com Ruth Cardoso, um ministério voltado para a mulher. FHC criou 
uma secretaria especial, isso na virada do milênio que estava desti-
nado a discutir e praticar políticas públicas para trazer menos desi-
gualdades e mais igualdades”.

Mais de 50% da população
O campo das mulheres, acentua a líder tucana, “é maior do que 

os outros 50% da população. Outro setor separado não tem esse ta-
manho, mas não é uma questão de tamanho, é uma questão que 
metade da população do mundo é feita de mulheres, e quando tem 
políticas para as mulheres os resultados são para todo mundo”.

Canadá e França são exemplos
Yeda Crusius argumenta que, “desde aquele tempo em que pedi-

mos um ministério para as mulheres, os países mais desenvolvidos, 
onde a social democracia foi buscar o seu modelo, já criavam o Minis-
tério da Mulher. Ela citou como exemplo o Canadá e a França, e alguns 
países menores”. Para a ex-governadora, “o Ministério da Mulher é 
transversal, mas deixa clara nossa prioridade, desta que é a principal 
tese do PSDB Mulher, a redução da desigualdade e da injustiça para 
trazer maior igualdade e justiça, e com isso, mais desenvolvimento”.

GEORGE GIANNI/DIVULGAÇÃO PSDB/JC

 ⁄ GOVERNO FEDERAL

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) afirmou ontem, 
que o texto final da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) da 
transição deve ser entregue hoje 
e a opção mais provável é que 
as despesas com o Bolsa Família 
sejam retirados do teto de gastos 
por quatro anos.

Semana passada, uma minu-
ta inicial foi entregue pela equipe 
de transição ao relator do orça-
mento, senador Marcelo Castro 
(MDB-PI). Randolfe destacou que 
Castro “está trabalhando” na 
proposta. A presidente do PT, de-
putada reeleita Gleisi Hoffmann, 
está encarregada de se reunir 
com a bancada do PT no Sena-
do para fazer os ajustes finais 
na proposta.

“Deve ser algo que devemos 
ajustar nas próximas horas”, dis-
se o senador, ressaltando ainda 
a disposição da equipe de tran-
sição em debater o assunto com 
outros parlamentares. “Estamos 
a disposição de ouvir do parla-
mento outras propostas.”

Texto da PEC da Transição 
está em fase de conclusão
Redação deve ser entregre hoje com previsão de romper teto de gastos 

Randolfe Rodrigues disse que tem articulado com presidente do Senado 

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO/JC

Randolfe destacou também 
ter conversado com o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco (PS-
D-MG), que vem auxiliando nas 
articulações e já sinalizou apoiar 
uma tramitação célere da PEC na 
casa. “Tendo esse texto final, Pa-
checo quer ter encontro com líde-
res no Senado.”

 O presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), afirmou ontem 
que o prazo para a aprovação da 
PEC da Transição é exíguo e que, 

apesar da complexidade do as-
sunto, ainda não há nem sequer 
um texto apresentado no Con-
gresso Nacional.

“A PEC está posta num an-
teprojeto que deverá começar a 
tramitar pelo Senado. Não tem 
ainda o texto, o autor, as assina-
turas. O que temos é um tempo 
exíguo, de praticamente 17, 20 
dias úteis, para discutir um tex-
to desses”, afirmou o presidente 
da Câmara.

 ⁄ CONGRESSO NACIONAL

“É errado retroceder em emendas de relator”, diz Lira

O presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), defendeu on-
tem que o Congresso Nacional 
não recue na discussão sobre as 
emendas de relator, considera-
das por ele uma “prerrogativa” 
do Parlamento.

Pelo contrário, Lira dis-
se que os parlamentares de-
vem avançar ainda mais sobre 
suas atribuições até o limite da 
Constituição. “É errado retroce-
der. Nós avançamos um pouco 
nas prerrogativas que, ao longo 
dos anos, abrimos mão. Nossa 
luta em Brasília é para que es-
sas prerrogativas cresçam, para 
que se chegue no limite constitu-
cional e não se avance um milí-
metro nem se recue um milíme-
tro”, afirmou.

 A declaração foi feita no pai-
nel político do Encontro de Va-
lor 2022, promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Atacadistas 
e Distribuidores.

Para o presidente da Câma-
ra, as emendas de relator são 

“municipalistas, amplas e demo-
cráticas” porque, segundo Lira, o 
parlamentar conhece melhor as 
necessidades dos municípios do 
que o Executivo.

“(O ministro) ter que deci-
dir sozinho se esse recurso vai 
para Coité do Nóia, em Alagoas, 
ou Alagoa Grande, na Paraíba 
- e eu conheço muito o interior 
do Nordeste porque eu andava 
muito fazendo vaquejada -, o mi-
nistro não tem essa sensibilida-
de”, sustentou.

O Congresso Nacional turbi-
nou as emendas de relator em 
2020 e passou a usar o mecanis-
mo como uma moeda para ne-
gociações políticas em troca de 
apoio a projetos defendidos pelo 
governo Jair Bolsonaro (PL) e a 
cúpula da Câmara e Senado.

Por não serem impositivas, 
os parlamentares indicam, por 
meio do relator do orçamento, 
quais municípios devem receber 
os recursos, e cabe ao governo li-
berar as verbas para o empenho 
das despesas.

No evento, Lira disse que a 

inovação causou uma “democra-
tização” do orçamento e não pri-
vilegiou o governo Bolsonaro.

O presidente da Câmara ain-
da defendeu que as emendas 
passem a ser impositivas, ou 
seja, o governo seja obrigado a 
pagar as despesas indicadas pe-
los parlamentares.

“Em todos os países mais 
evoluídos, o orçamento é sim-
plesmente impositivo na sua to-
talidade. Depois da discussão 
do Parlamento, o Executivo tem 
que cumprir as prioridades que 
foram discutidas pelo povo. To-
dos (no Congresso Nacional) re-
presentam parcela da população. 
Todos têm a legitimidade das ur-
nas”, afirmou.

Durante a campanha presi-
dencial, Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) fez críticas às emendas de 
relator. “O orçamento é chamado 
de secreto porque o destino des-
ses recursos é mantido em segre-
do. Mas todo mundo sabe para 
onde esse dinheiro vai: fraudes e 
desvios de verbas”, disse um dos 
programas de TV do petista.
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 ⁄ GOVERNO DO ESTADO

O governador eleito Eduar-
do Leite (PSDB) se reuniu com os 
sete deputados estaduais eleitos 
do PP e o presidente estadual da 
sigla, Celso Bernardi, para for-
malizar convite ao partido para 
integrar a base do governo. O 
vice eleito, Gabriel Souza (MDB), 
e o secretário-chefe da Casa Civil 
e coordenador técnico da tran-
sição, Artur Lemos (PSDB), tam-
bém participaram do encontro 
na Assembleia Legislativa.

A bancada do PP não divul-
gou uma resposta oficial até o 
fechamento desta edição. Caso 
aceite o convite, deve já partici-

par dos trabalhos da transição, 
junto a outros seis partidos. 

Em caso de adesão, o PP se 
torna o maior partido da base 
do governo no Parlamento, com 
sete deputados estaduais eleitos. 
O MDB, partido do vice-gover-
nador eleito, conta com seis par-
lamentares, enquanto o PSDB, 
sigla do governador eleito, tem 
cinco cadeiras. O PP, portanto, 
deve desempenhar importante 
papel para a governabilidade do 
Executivo a partir de 2023.

A sigla já teve papel prota-
gonista no Palácio Piratini du-
rante o atual governo. Em 2018, 
compôs a coligação vencedora 
da eleição, à época com PSDB e 
PTB. Apesar de o PP ter apoiado 
a candidatura de Onyx Lorenzo-
ni (PL) após derrota de Luis Car-

los Heinze (PP) no primeiro turno 
neste ano, alguns quadros con-
trariaram a decisão do diretório 
estadual e escolheram a candida-
tura de Leite. 

É o caso do deputado esta-
dual Frederico Antunes, que foi 
líder do governo tucano na As-
sembleia Legislativa, e de Covat-
ti Filho e Silvana Covatti, que 
foram secretários durante a pri-
meira gestão Leite. 

A bancada eleita do PP, que 
assume em fevereiro de 2023 
com a renovação da legislatura, 
conta com Adolfo Brito, Ernani 
Polo, Frederico Antunes, Guilher-
me Pasin, Joel de Igrejinha, Mar-
cus Vinícius e Silvana Covatti. 
Todos participaram da reunião, 
assim como o presidente esta-
dual do PSDB, Lucas Redecker.

Leite convida PP para 
integrar base do governo 
Partido teve papel relevante durante atual gestão do Palácio Piratini

Diego Nuñez
diegon@jornaldocomercio.com.br

Deputados da bancada do PP se reuniram com o governador eleito Eduardo Leite na Assembleia Legislativa

FELIPE DALLA VALLE/PP/DIVULGAÇÃO/JC

 ⁄ CÂMARA DE PORTO ALEGRE

Secretário da Fazenda apresenta 
IPTU digital para Porto Alegre 

O secretário da Fazenda de 
Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, 
esteve na Câmara Municipal 
para apresentar aos vereadores 
um projeto que trará mudanças 
para o pagamento do IPTU de 
2023. Uma delas se trata da dis-
ponibilização da guia do impos-
to, que será entregue ao contri-
buinte também de forma digital, 
através do e-mail. 

A prefeitura projeta que, 
após passar essa primeira fase 
de adaptação, a população de 
Porto Alegre irá migrar para o 
pagamento da guia exclusiva-
mente de forma digital, dispen-
sando o formato impresso, o que 
irá gerar uma economia de R$ 7 
milhões à prefeitura. 

Além da economia para a ci-
dade, Fantinel garante que o con-

tribuinte também terá descontos 
no pagamento do IPTU. Junto ao 
desconto tradicional oferecido 
para pagamentos à vista, o con-
tribuinte receberá ainda um be-
nefício caso não tenha nenhum 
atraso em pagamentos anterio-
res, gerando um desconto de 3% 
sobre o valor da guia. 

Outro desconto será aplicado 
para contribuintes que disponi-
bilizam o CPF (Cadastro de Pes-
soa Física) através da Nota Fiscal 
Eletrônica. Neste caso o descon-
to é progressivo - sendo maior 
conforme o número de notas 
cadastradas. Mais detalhes de-
vem ser divulgados hoje, em co-
letiva de imprensa da Secretaria 
da Fazenda.

Fantinel afirmou que a pre-
feitura fará uma campanha 
para informar a população so-
bre a nova opção de pagamen-
to do imposto e pediu ajuda 
dos vereadores para realizar 
essa divulgação.

Nikelly de Souza
politica@jornaldocomercio.com.br

Fantinel adiantou que haverá novos descontos para os contribuintes

CMPA/DIVULGAÇÃO/JC

 ⁄ MÍNIMO REGIONAL

Centrais sindicais criticam reajuste de 7,7% do piso

Reunidas na tarde de on-
tem, na sede da Central dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras do 
Brasil (CTB-RS), as centrais sin-
dicais definiram posicionamen-
to contrário à proposta do go-
verno do Estado de reajuste do 
salário-mínimo do Rio Grande 
do Sul em 7,7% para o ano de 
2022, alegando que ela sequer 
repõe a inflação do período, na 
marca dos 10,6%.

As centrais sindicais terão 
uma reunião hoje, às 8h30min, 
com o presidente da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do 
Sul, deputado estadual Valdeci 
Oliveira (PT). 

Na oportunidade, pedirão 
que o Poder Legislativo partici-
pe da construção de proposta 
que atenda a reposição das per-
das sofridas no último período, 
que somam 15,58%, se conside-
rado o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) de 2021. 
Também foi solicitada reunião 
com o chefe da Casa Civil, Artur 
Lemos (PSDB), com o objetivo de 
debater o assunto. 

Segundo o presidente da 
CTB-RS, Guiomar Vidor, as cen-

trais não aceitarão o que consi-
deram “uma injustiça impos-
ta pelo governo do Estado aos 
mais de 1,5 milhão de trabalha-
dores que dependem do salário-
-mínimo do Rio Grande do Sul. 
São as categorias mais fragili-
zadas, que sofrem mais com a 
inflação que está corroendo a 
renda das famílias, gerando mi-
séria e fome”, ponderou.

Federações empresariais 
defendem que não haja reajus-
te, pois sustentam que o piso re-
gional tira competitividade das 
empresas gaúchas em relação a 
outros estados.

 ⁄ SENADO

Senador pede afastamento de Nardes 
do TCU; ministro alega mal entendido

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) apresentou, on-
tem, duas medidas contra o 
ministro Augusto Nardes, do Tri-
bunal de Contas da União (TCU), 
que teve áudio vazado com teor 
considerado golpista. À corte, o 
parlamentar solicitou o afasta-
mento do magistrado; ao Sena-
do, pediu a convocação para que 
Nardes explique o conteúdo de 
suas falas em depoimento às co-
missões de Direitos Humanos e 
de Transparência, Governança, 
Fiscalização e Controle e Defesa 
do Consumidor.

Em áudio vazado, o ministro, 
apoiador do presidente Jair Bol-

sonaro (PL), disse ver um “movi-
mento forte nas casernas” rumo 
a um “desenlace bastante forte na 
nação”. A fala, revelada pela Folha 
de S.Paulo, sugere uma suposta ar-
ticulação de golpe militar para im-
pedir a posse do presidente eleito 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em nota, o TCU informou que 
Nardes “lamenta profundamente 
a interpretação que foi dada sobre 
um áudio despretensioso gravado 
apressadamente e dirigido a um 
grupo de amigos. Para que não 
pairem dúvidas, esclarece que 
repudia peremptoriamente mani-
festações de natureza antidemo-
crática e golpistas, e reitera sua 
defesa da legalidade e das insti-
tuições republicanas”.
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Coisas da Justiça no Catar

Assado jurídico

Definitivo, mas provisório...

Golpe carioca

Dias úteis, só 245

Golpe gaúcho

Mulheres maduras

Riscos do automatismo

Olho no calendário
O sistema legal catari (adjeti-

vo qualificativo de dois gêneros) 
é, na prática, uma mistura do di-
reito civil e do direito islâmico. 
A lei charia é aplicada em casos 
de direito de família, heranças e 
atos criminosos – como adulté-
rio, roubo e assassinato. Alguns 
tribunais consideram que o tes-
temunho de uma mulher vale 
menos do que o depoimento de 
um homem, ou nem sequer o 
aceitam. O direito de família co-
dificado foi introduzido em 2006. 
A poligamia islâmica é permiti-
da no país apenas para os ho-
mens. Na sequência, alguns tópi-
cos curiosos.

A flagelação é usada no país 
como um castigo para o consu-
mo de álcool ou para relações 
sexuais ilícitas. O artigo 88 do 

Código Penal do Catar estabele-
ce que o adultério é punido com 
40 até 100 chicotadas. Em 2020, 
18 pessoas (sendo 12 estrangei-
ros) foram condenados à flage-
lação justamente por infrações 
desse tipo penal. A punição cor-
poral judicial é comum no Ca-
tar devido ao hanbalismo – que 
é a escola de jurisprudência 
mais conservadora.

A apostasia (renúncia de sua 
anterior fé ou doutrinação) é um 
crime punível com a pena de 
morte. A blasfêmia (difamação 
do nome de um ou mais deuses) 
pode resultar em até sete anos 
de prisão. As cinco principais ca-
tegorias de delitos passíveis de 
pena de morte são: crimes contra 
a segurança nacional, homicídio 
qualificado, terrorismo, estupro 

e relações homossexuais. Porém, 
nenhuma execução acontece no 
país desde 2003.

Em 2014, o Catar lançou uma 
campanha para lembrar os tu-
ristas sobre o “código de vesti-
menta modesta”. As turistas mu-
lheres são aconselhadas a não 
usar leggings, minissaias, vesti-
dos sem mangas e roupas curtas 
ou apertadas em público. Os ho-
mens são desaconselhados a ves-
tir bermudas.

Em novembro de 2021 uma 
equipe de uma emissora de tevê 
da Noruega, que investigava as 
condições dos trabalhadores mi-
grantes no Catar, foi presa e de-
tida por 36 horas quando ten-
tavam deixar o país. Todas as 
gravações de imagem e som fo-
ram apagadas pela polícia.

A tradicional Churrasca-
ria Giovanaz (avenida Venâncio 
Aires, nº 10, em Porto Alegre) 
foi condenada em reclamató-
ria trabalhista a pagar diversos 
direitos trabalhistas, conquis-
tados ao longo de nove anos, a 
um garçom. A condenação ultra-
passa R$ 1 milhão, segundo cál-
culos do reclamante. Ele já pro-

pôs o cumprimento provisório 
da execução.

Três advogados atuam na 
defesa dos interesses do traba-
lhador: Jacqueline Azambuja 
Ries, Rodrigo Ries Guedes e Ce-
sar Pompeo. O Espaço Vital não 
obteve retorno ao contraponto 
oferecido à empresa. (Processo 
nº 0020842-39.2022.5.04.0019).

O STF formou maioria ontem 
– em um dos julgamentos que es-
tão ocorrendo em plenário virtual 
– para definir se a mudança de ju-
risprudência da Corte em temas tri-
butários gera a quebra automática 
do trânsito em julgado de casos an-
teriores decididos em sentido con-
trário. O caso, de relatoria do mi-
nistro Edson Fachin, aborda o que 
acontece com a decisão tributária 
transitada em julgado quando o 
Supremo declarar que um tributo 
originalmente considerado ilegal 
é, na verdade, constitucional – em 
decisão com efeito erga omnes. Ou 

seja, que vale para todos, e, por-
tanto, sujeita-se ao controle con-
centrado de constitucionalidade.

Até agora, sete ministros ad-
mitiram a quebra do trânsito em 
julgado da decisão nessas hipóte-
ses: o próprio relator, Luís Roberto 
Barroso, Rosa Weber, Alexandre 
de Moraes, Cármen Lúcia, Gilmar 
Mendes e Dias Toffoli. Na prática, 
isso significa que não é mais pre-
ciso entrar com uma ação rescisó-
ria para que o novo entendimen-
to do STF sobre a aplicabilidade 
do tributo seja implantado. (RE nº 
949.297).

Bandidos estão clonando fotos de advogados de grandes escritórios 
de advocacia do Rio de Janeiro. O golpe em sequência: primeiro, os cri-
minosos descobrem processos que tramitam ainda fisicamente e que, as-
sim, não há como o beneficiário ter acesso aos autos. Depois, forjam um 
e-mail com dados pessoais do cliente, entram em contato pelo WhatsApp 
e dizem que “há um determinado valor a ser recebido”.

No dia seguinte, convocam a presença do cliente, às sedes dos gran-
des escritórios, para “a segunda-feira da próxima semana”. Só que, an-
tes, é preciso pagar “um valor antecipado do despachante, para aprontar 
a documentação”. Assim, sugerem que tudo pode ser feito mais rápido 
online. Aí a pessoa acredita, paga o que lhe é pedido e... só na semana 
seguinte se dá conta de que caiu num golpe.

O ano de 2023 terá pelo menos 
sete datas com possíveis feriados 
prolongados no Brasil. Consideran-
do ainda prováveis pontos faculta-
tivos nacionais ou comemorações 
locais, esse número sobe mais. Em 
2022, quase todos esses dias caí-
ram em fins de semana ou quarta-
-feira, impedindo a esticadinha lon-
ge do trabalho.

Com sutil antecipação, em 19 
de setembro passado o Tribunal de 

Justiça (TJ-RS) publicou seu “calen-
dário da Justiça Estadual em 2023”. 
Enganou-se quem pensou tratar-se 
do cronograma de pagamento dos 
precatórios... Não! Foi a preocupa-
ção em logo definir os 16 feriados 
do próximo ano. Só um deles coin-
cide com domingo, os outros 15 se-
rão em dias úteis.

Como não é bissexto, o ano de 
2023 tem 365 dias. Retiremos 52 sá-
bados e 53 domingos. Restam 260 

dias. Agora removam-se 15 feriados 
que não caem durante fins-de-se-
mana... e obteremos 245 dias úteis 
em 2023.

Os advogados precavidos no 
controle da fluência dos prazos po-
dem copiar e guardar a publica-
ção oficial em que o TJ-RS anteci-
padamente informa seus feriados 
de 2023. Basta copiar o link e cli-
car nele. É https://www.tjrs.jus.br/
static/2022/09/SE

Com o mesmo roteiro acima, pelo menos três clientes de dois es-
critórios porto-alegrenses marcharam na semana passada.

E assim se foram R$ 1.000, 1.237 e 1.500. Irrecuperavelmente.

Mulheres com idade a partir de 
50 anos somam mais de 30 milhões 
no Brasil, de acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Elas estão atentas à saúde 
e à longevidade, e movimentam a 
economia de forma surpreendente.

Atualmente há mais avôs e 
avós do que netos no planeta. Esta 

curiosidade estatística reflete que 
o que está mudando nos últimos 
anos é a rapidez com que a expec-
tativa de vida aumenta, em todos 
os países. A cada ano, um recém-
-nascido vive cerca de três meses a 
mais do que aqueles que nasceram 
no ano anterior.

No mundo, temos hoje 1.739 

supercentenários validados: são 
homens e mulheres que já che-
garam aos 110 de idade. De acor-
do com o Aging Analytics - Super-
centenarians Landscape Overview 
2021, os supercentenários mapea-
dos por distribuição de gênero são 
160 homens contra 1.579 mulheres. 
Elas, as vovós, em grande maioria.

A montadora Tesla, do bilioná-
rio Elon Musk, informou que ocor-
reram dois novos acidentes fatais 
por causa do piloto automático de 
seus carros. Desde junho de 2021, 

já são 16 mortes ligadas à função 
autopilot. O sistema é investigado 
pelo governo dos Estados Unidos. 
Autoridades do país não descar-
tam o recall de 830 mil veículos.

Hoje é 22/11/22 – lendo, ou es-
crevendo, de forma invertida dá a 
mesma coisa. Não se trata de di-
gressão sobre numerologia, vista 
como ramo do esoterismo que re-
corre à simbologia numérica e a 

operações matemáticas com o in-
tuito de estabelecer uma relação 
oculta entre números, seres vivos e 
forças físicas, paranormais ou divi-
natórias. É mera curiosidade lem-
brada pelo Espaço Vital.

GIUSEPPE CACACE/AFP/JC
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Uma reforma para poder 
assar a picanha logo 

Na campanha, a candidatu-
ra agora eleita deu poucas pistas 
sobre a condução da economia a 
partir de 2023. Com o objetivo de 
simplificar a mensagem, preferiu 
falar em “picanha com cerveji-
nha” nos finais de semana. Para 
tirar esse churrasco da retórica e 
colocá-lo na mesa do brasileiro, 
será preciso enfren-
tar a reforma tribu-
tária, proposta que 
há anos aparece no 
cardápio das prio-
ridades nacionais, 
mas parece ser um 
prato sofisticado de-
mais para uma elite 
política que mal con-
segue fazer um arroz 
com feijão. Espera-se 
que os novos man-
datários continuem 
perseguindo a agen-
da de reformas que 
esteve na pauta da atual gestão. 

O candidato agora eleito falou 
também em tributar lucros e divi-
dendos por meio do IR, uma me-
dida que permita ao “Estado arre-
cadar o suficiente para cuidar do 
seu povo”, mas o tema não está 
detalhado no plano de governo. 
A taxação de lucros e dividendos 
era igualmente defendida por Bol-
sonaro e consta no mesmo projeto 

que amplia a faixa de isenção do 
IR, o PL 2.337/2021, parado no Se-
nado. Também está nos planos a 
criação de um imposto sobre valor 
agregado em substituição a cinco 
tributos. É fato que uma mudan-
ça no sistema de impostos se en-
contra em uma fila congestionada 
de prioridades. 

Reformas abrangentes, já é 
sabido, só andam nos primeiros 

meses de um man-
dato. O atual gover-
no é prova disso e 
levará como con-
quista a Reforma da 
Previdência. Para 
construir consen-
sos e fazer qualquer 
mudança maior, os 
próximos governan-
tes terão de montar 
uma base forte no 
Congresso, atraindo 
parlamentares de 
centro e até de direi-
ta, e apresentar pro-

postas sólidas. O outro mantra da 
campanha “credibilidade, previsi-
bilidade e estabilidade” precisa se 
traduzir em ações concretas para 
impulsionar a iniciativa privada 
e a economia. Só assim a picanha 
poderá chegar à churrasqueira 
do brasileiro. 

Advogado tributarista do 
escritório Gaiga Advocacia

Será preciso 

enfrentar 

a reforma 

tributária, 

proposta que há 

anos aparece 

no cardápio 

das prioridades 

nacionais

Francisco Gaiga

Opinião

• A Ordem dos Advogados do Brasil 
do Rio Grande do Sul (OAB/RS), por 
meio de sua Comissão de Comissão de 
Diversidade Sexual e Gênero (CDSG), 
lança selo “Empresa Amigas da Di-
versidade OAB/RS”. O evento oficial 
ocorre na quinta-feira, às 19h30min, 
no auditório do 2º andar da sede da 
OAB/RS. O objetivo do selo é incen-
tivar empresas a aderirem, de forma 
efetiva, à promoção e valorização da 
diversidade de gênero.

• O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
realiza nesta quarta-feira o “Seminá-
rio Adoção e Acolhimento Familiar: 
Desafios”. O evento será realizado no 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), com 
transmissão pela plataforma zoom, e 
contará com diversos especialistas do 
Direito da Família nos debates sobre o 
tema. Os interessados em participar 
podem preencher os formulários de 
inscrição no formato presencial e a 
distância no site do CNJ.

 ⁄ LGPD

A Lei Geral de Proteção de Da-
dos (LGPD), de número 13.709/2018, 
foi desenvolvida para padronizar 
o uso dos dados pelas empresas e 
instituições que façam coleta de in-
formações pessoais de seus clien-
tes. A lei, em vigor há dois anos, 
não é uma criação exclusivamente 
brasileira. A Europa criou um me-
canismo semelhante em 2018 para 
regular e proteger as informações 
online devido ao grande fluxo e à 
falta de regras específicas para a 
utilização dessas informações. O 
objetivo da LGPD é preservar a pri-
vacidade dos usuários e garantir 
um uso adequado dos dados. 

A definição de dados pessoais 
é clara: “toda e qualquer infor-
mação que possa identificar uma 
pessoa física”. Além disso, há tam-
bém o dado pessoal sensível, que 
é “qualquer informação que possa 
ter cunho discriminatório, como 
raça/etnia, crença religiosa ou po-
lítica, biometria, filiação em par-
tido político, dados de saúde ou 
vida sexual”. Essa separação dos 
dados é importante para identifi-
car o nível crítico que o comparti-
lhamento pode causar. Para fazer 
esse controle foi criada a Autorida-
de Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), que é o órgão responsável 
por aplicar a LGPD no Brasil. 

Com a lei, os processos de ma-
nipulação dos dados passaram a 
ter três agentes definidos: o titu-
lar, que é o dono dos dados, o con-
trolador, que é quem coleta e tem 
interesse nos dados e, por fim, o 
operador, que fará os processos ne-
cessários com os dados do titular. 
A definição destes cargos foi im-
portante para que a cobrança pos-
terior possa ser realizada no setor 
correto do processo de tratamento. 

O Jornal da Lei conversou com 
a pesquisadora da Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul 
(Ufrgs), mestre em Direito e espe-
cialista em Proteção de Dados Pes-
soais, Juliana Roman, para saber 
como está o processo de aplicação 
da LGPD no Brasil.

 
Jornal da Lei - Qual o objeti-

vo da LGPD?
Juliana Roman - A Lei Geral 

de Proteção de Dados (LGPD) é 

LGPD completa dois anos 
de aplicação no Brasil
Objetivo da legislação é preservar a privacidade dos usuários

Jaire Filho
jairef@jcrs.com.br

“A LGPD é uma necessidade”, afirma a pesquisadora Juliana Roman
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uma necessidade que tinha sido 
constatada há algum tempo. No 
Brasil, nós tínhamos alguns mar-
cos legais que tratavam a coleta de 
dados pessoais, como o Marco Ci-
vil internet e o Código de Defesa do 
Consumidor, mas não havia uma 
regulação, um sistema único que 
viesse a regular a temática, então 
víamos essa defasagem no territó-
rio brasileiro, porque a União Eu-
ropeia conta com uma regulamen-
tação desde 1995 com a diretiva 
95/46/CE, que já tratava de diver-
sos focos relativos ao tratamen-
to de dados pessoais. A LGPD foi 
quase como uma consequência da 
atualização da diretiva 95/46, que 
virou o Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados (GPDR), quan-
do passou a ter uma exigência de 
que se um país não possui uma 
lei equivalente ou um regulamen-
to equivalente, não poderia tratar 
os dados da União Europeia. Teve 
uma influência direta do GDPR, 
mas também era uma necessida-
de que nós tínhamos no território 
brasileiro. Porque a lei não prevê 
a diminuição ou mesmo que os 
dados não venham a ser tratados. 
A lei vem dizer que “os dados são 
muito importantes, eles são aplica-
dos a diversas situações, inclusive 
para melhoria de serviços públicos 
e privados, mas devem ser trata-
dos sobre balizas”. Essas balizas 
se referem desde os fundamentos 
criados pela lei até mesmo às pos-
sibilidades de tratamento.

JL - Como funcionam os car-
gos de controlador e operador?

Juliana - No artigo 5º da Lei 
há uma espécie de glossário com 
os vocábulos pertinentes a essa le-
gislação. Isso porque nós a temos 
como uma legislação principiológi-

ca, ou seja, aquela legislação onde 
se procura que não haja um esva-
ziamento em curto espaço de tem-
po. Sabemos que, na tecnologia 
da informação de comunicação, a 
gente acaba tendo muito desenvol-
vimento em curto espaço, o que 
pode acabar deixando a lei arcaica 
ou não aplicável. Então, o conceito 
básico da internet, assim como da 
LGPD, é esse contexto mais aber-
to e, por isso, traz alguns termos 
específicos dessa lei. A gente vê a 
figura do controlador, que seria a 
pessoa natural ou jurídica a quem 
compete as decisões do tratamen-
to de dados. Já ao operador vai 
competir as instruções do contro-
lador. Então nós temos o operador 
como pessoa natural ou jurídica 
que realiza o tratamento de dados 
em nome do controlador. Temos aí 
uma figura de subordinação. Isto é, 
um operador só vai ser penalizado 
frente à LGPD caso cumpra algu-
ma ordem do controlador ou que 
venha a ter alguma responsabili-
dade compartilhada. Mas o con-
trolador é aquele que tem o âmbito 
decisório, que vai dizer sob quais 
balizas esses dados serão tratados.

JL - Pessoas têm noção dos 
dados que fornecem à internet?

Juliana - Com certeza não. 
Tem estudos que dizem que o Fa-
cebook, na época que tinha gran-
de acesso, conseguia saber que um 
casamento tinha terminado antes 
mesmo do divórcio. Os algoritmos 
sabem antes do próprio usuário. 
Então, as pessoas realmente não 
têm noção do que acaba sendo co-
letado sobre elas, e de quanto nós 
estamos transparentes e vulnerá-
veis para empresas que muitas ve-
zes não se responsabilizam com a 
questão dos dados pessoais.
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 ⁄ CONSCIÊNCIA NEGRA

Este 20 de novembro, Dia 
da Consciência Negra em todo 
território brasileiro, foi dia tam-
bém de homenagear a história e 
a obra de Oliveira Silveira, poeta 
gaúcho ligado ao movimento ne-
gro, que foi o responsável por tor-
nar a data um símbolo nacional 
de luta e resistência. 

Há um ano, no aniversário 
de 50 anos do Dia da Consciên-
cia Negra, Silveira já havia sido 
homenageado com um espaço 
dedicado a ele na Casa de Cultu-
ra Mario Quintana (CCMQ). Ago-
ra, o espaço ganha também um 
memorial que reúne, em mostra 
permanente, objetos, livros, fo-
tos e outros itens que pertence-
ram ao escritor e foram doados 
pela filha, Naiara Silveira. O lo-
cal também recebe um texto de 
apresentação produzido pelo ar-
te-educador Gabriel Faryas.

“O Oliveira vivia na Casa de 
Cultura. Amava esse lugar. Aqui, 
ele tinha encontros com o Mario 
Quintana. Esse era o espaço de 
sonho do Oliveira, e por isso é 
muito significativo que esteja sen-
do realizado aqui este momento”, 
afirma a pesquisadora, profes-
sora da Universidade Federal do 
Pampa (Unipampa) e biógrafa de 
Silveira, Sátira Machado. 

A Casa de Cultura também 
foi o local da pré-estreia do docu-
mentário Oliveira Silveira, o poe-
ta da consciência negra, dirigido 
pela cineasta Camila de Moraes. 
Com imagens inéditas, o curta-
-metragem de cerca de 25 minu-
tos busca mostrar o lado artístico 

Oliveira Silveira ganha 
memorial permanente
Ações objetivam preservar a luta do poeta ligado ao movimento negro

Diego Nuñez
diegon@jornaldocomercio.com.br

Casa de Cultura Mario Quintana abriga obras do poeta e ativista 

GISA OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

do poeta ativista e expõe como, 
através da arte, Silveira manteve 
viva a cultura afrobrasileira em 
Porto Alegre e no País. 

“A proposta é um documen-
tário que fala mais da obra poé-
tica de Oliveira, porque ele atua-
va em diversos locais. Acho que 
nem um longa daria conta de con-
tar toda a história dele. A gente 
traz um trecho muito pequeno da 
vida dele através das obras poéti-
cas. Em cada escrita, ele vem nos 
trazendo como lutar e preservar 
toda nossa dignidade enquanto 
pessoas negras. Por meio dessa 
escrita, a gente vai entendendo 
quem era esse homem, o que ele 
fez por nós, e acho muito impor-
tante ter esse registro”, declara 
a cineasta. 

O documentário reúne ima-
gens inéditas de Silveira, tanto 
em fotografia como vídeos. O en-
foque é a participação do poeta 
na literatura negra, como alguém 
que perpetua essa vertente na li-
teratura brasileira. 

Além de poeta e escritor, Oli-
veira era ativista. Foi a partir da 

mobilização, do trabalho e da 
pesquisa do artista que surgiu a 
data de 20 de novembro, aniver-
sário de morte de Zumbi dos Pal-
mares, como o Dia da Consciên-
cia Negra no Brasil. 

“A gente está falando de uma 
personalidade muito importante 
para a sociedade brasileira. Além 
de toda a sua atuação para que 
nós, pessoas negras, pudéssemos 
viver na sociedade com condi-
ções mais dignas, ele também é o 
cara que pesquisou a data do 20 
de novembro e, junto com o Gru-
po Palmares, conseguiu instituir 
no País o Dia da Consciência Ne-
gra. É muito importante que mais 
pessoas para além do Rio Grande 
do Sul saibam dessa atuação do 
Oliveira Silveira”, afirma Camila. 

A fala é corroborada por Sá-
tira Machado: “É importante que 
as pessoas saibam que é daqui 
do Rio Grande do Sul o 20 no-
vembro, porque as pessoas ain-
da não sabem. É importante mos-
trar que é do Rio Grande do Sul, 
porque dizem que não tem negro 
aqui”, protesta a biógrafa.

 ⁄ CLIMA 

Metade Norte e Leste do RS têm previsão de temporais 

A frente fria que atua no 
Rio Grande do Sul deve ocasio-
nar muitas nuvens e chuva na 
Metade Norte e Leste do Estado 
nesta terça-feira. Pode chover 
forte e ainda há potencial para 
temporais isolados com raios e 
rajadas de vento. Em geral, os 
modelos meteorológicos indi-
cam a possibilidade de volumes 
pluviométricos entre 20mm e 

40mm. As informações são da 
Metsul Meteorologia.

No Oeste do Rio Grande do 
Sul, por outro lado, o ar mais 
seco avança e ajuda a afastar as 
nuvens, com previsão de sol. O 
vento passa a ingressar mais frio 
do quadrante Sul e favorece um 
refresco. A temperatura sobe de-
vagar com previsão de máximas 
que devem oscilar entre 24°C e 
26°C. 

Já em Porto Alegre, o tempo 

fica instável com muitas nuvens 
e pancadas de chuva a qualquer 
hora. Pode chover forte na pri-
meira metade do dia. A tempe-
ratura sobe pouco. Amanhã o 
dia começa com nuvens e chuva, 
contudo, o tempo abre ao longo 
do dia e o sol predomina. 

No Rio Grande do Sul, a pre-
visão para hoje é de mínima em 
torno dos 18°C e máxima de 25°C. 
Já em Porto Alegre, a temperatura 
deve variar de 21°C a 26°C.

 ⁄ CENSO

Bolsonaro publica MP que dispensa 
processo seletivo para o Censo 2022

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) publicou no Diário Oficial da 
União de ontem uma medida pro-
visória que autoriza a contratação 
de pessoal para a realização do 
Censo 2022 sem a necessidade de 
processo seletivo. A MP também 
autoriza que sejam convocados 
aposentados para os cargos.

Segundo a MP, a contratação 
de funcionários para o recensea-
mento é “para atender a necessi-
dade temporária de excepcional 
interesse público vinculada à rea-
lização do Censo Demográfico de 
2022”. O texto também determina 
que não haja diferença na contra-
tação de aposentados na seleção 
dos profissionais.

Em outubro, o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca) determinou que o prazo para 
a coleta de informações do Censo 
2022 seria prorrogado até o início 
de dezembro devido à falta de pro-
fissionais para colher informações 
em certas regiões.

Dados do IBGE do início de 
outubro mostraram que, até o dia 
2 daquele mês, haviam sido en-
trevistadas 104.445.750 pessoas, 
em 36.567.808 domicílios, cerca 
de 49% da população estimada 
no Brasil. No Censo Demográfi-
co de 2010, 86,9% da população 
já havia sido recenseada no mes-
mo período.

Até o dia 19 de novembro, 
154.265.803 pessoas haviam 
sido entrevistadas.

Contratação de funcionários visa atender necessidades temporárias
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 ⁄ ENSINO SUPERIOR

Resultados do Enem serão 
divulgados no dia 13 de fevereiro

Os resultados do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) serão 
divulgados no dia 13 de fevereiro 
de 2023. Já os gabaritos das provas 
objetivas serão disponibilizados às 
18h de amanhã. O cronograma foi 
divulgado ontem pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep). O 
Enem foi aplicado nos domingos 
dias 13 e 20 de novembro em mais 
de 1,7 mil municípios para cerca de 
2,5 milhões de estudantes.

Os gabaritos poderão ser 
acessados no portal do Inep. Já 
os resultados finais, na Página 
do Participante.

Mesmo com os gabaritos das 
provas em mãos, ainda não será 
possível saber qual foi a nota da 
prova. Isso porque o Enem utiliza 
como método de correção a teo-
ria de resposta ao item (TRI). As 
notas variam de acordo com os 
acertos e erros dos estudantes em 
cada prova.

O espelho da redação, com 

os detalhes das correções dessas 
provas serão divulgados apenas 
em abril, junto com as notas dos 
participantes treineiros, ou seja, 
daqueles que ainda não concluí-
ram o ensino médio e fizeram o 
exame apenas para testar os co-
nhecimentos. O tema deste ano 
foi “Desafios para a valorização 
de comunidades e povos tradicio-
nais no Brasil”.

Após a divulgação dos resulta-
dos do Enem, serão abertas as ins-
crições para os processos seletivos 
que utilizam a avaliação como for-
ma de ingresso no ensino superior, 
em data ainda a ser divulgada. O 
Enem seleciona estudantes para 
vagas do ensino superior público, 
pelo Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), para bolsas em instituições 
privadas, pelo Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni), e ser-
ve de parâmetro para o Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies). 
Os resultados também podem ser 
usados para ingressar em institui-
ções de ensino portuguesas que 
têm convênio com o Inep.
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EUA x País de Gales - Norte-a-
mericanos e galeses empataram 
em 1 a 1, nesta segunda-feira, 
no estádio Ahmad bin Ali, pela 
primeira rodada do Grupo B. 
Timothy Weah, filho do icônico 
jogador liberiano George Weah, 
abriu o placar para os EUA, na 
etapa inicial. Bale, de pênalti, 
empatou no segundo tempo para 
Gales, que retornou à Copa após 
64 anos. 

Argentina x Arábia Saudita - 
Com Messi em seu último Mun-
dial, os Hermanos estreiam nesta 
terça-feira, às 7h, contra a Arábia 
Saudita, no estádio Lusail, em 
Doha, pelo Grupo C. Favorita na 
chave, a Argentina está invicta 
há 36 jogos. A provável primeira 
escalação de Lionel Scaloni tem 
Emi Martínez; Molina, Romero, 
Otamendi e Acuña; Paredes, De 
Paul e Mac Allister; Di María, 
Lautaro Martínez e Messi.

México x Polônia - O duelo des-
ta terça-feira, às 13h, no Estádio 
974, é visto como um confronto 
chave, uma vez que as duas se-
leções são cotadas para brigar 
pelo 2º lugar do Grupo C, já que 
a Argentina é a grande favorita. 

Dinamarca x Tunísia - A Dina-
marca chega ao Catar com o 
desafio de confirmar a expec-
tativa de ser a grande surpresa 
da Copa. A estreia pelo Grupo 
D será nesta terça-feira, às 10h, 
diante dos tunisianos, no estádio 
Cidade da Educação, em Doha. 
O jogo é uma boa oportunidade 
para ver Christian Eriksen. O 
camisa 10 superou o problema 
no coração sofrido na Eurocopa 
2021 e estará em campo. 

França x Austrália - Os franceses 
começam a estrada para defen-
der seu título Mundial nesta ter-
ça-feira, às 16h, no Al Janoub, em 
Al Al Walkrah, pelo Grupo D. 
Em poucos dias, o técnico Didier 
Deschamps perdeu jogadores 
com potencial para serem titula-
res. E a notícia mais devastadora 
veio no sábado: uma torção na 
coxa esquerda do Bola de Ouro 
deste ano, Karim Benzema, tirou 
o atacante do Catar.

 ⁄ NOTAS

Primeira seleção campeã 
mundial a entrar em campo nes-
ta Copa do Mundo, a Inglaterra fez 
valer as expectativas em torno da 
partida tanto no aspecto esportivo 
quanto no político. Momentos an-
tes de a bola rolar contra o Irã, no 
estádio Khalifa, em Doha, os joga-
dores ingleses ajoelharam-se em 
campo em um protesto contra o ra-
cismo. Já o Irã, não cantou o hino.

Quando a bola rolou, a seleção 
europeia goleou o adversário por 
6 a 2, com cinco gols de jogado-
res negros: Jude Bellingham, Saka 

(duas vezes), Sterling e Rashford. 
Grealish fechou a goleada. Mehdi 
Taremi marcou os dois do Irã.

Os atletas iranianos também 
protestaram. Eles optaram por não 
cantar o hino do país, em uma 
aparente demonstração de apoio 
aos manifestantes em seu territó-
rio. Os protestos foram desenca-
deados pela morte de uma jovem 
sob custódia da polícia moral.

A partida ficou marcada ainda 
pela primeira substituição extra da 
história dos Mundiais por concus-
são. Em caso de suspeita de con-
cussão, os técnicos podem fazer 
até uma substituição sem descon-
tar das cinco que têm direito. A re-
gra foi usada pelo Irã, que precisou 
substituir o goleiro Beiranvand.

Inglaterra aplica goleada no Irã, 
em meio a protestos no Catar
Ingleses fizeram ato contra o racismo; iranianos não cantaram o hino do país

Saka foi um dos destaques da goleada de 6 a 2, marcando duas vezes
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COPA  
DO MUNDO

CATAR 2022

1ª Rodada

SEGUNDA-FEIRA

GRUPO A
Senegal 0 x 2 Holanda

GRUPO B
Inglaterra 6 x 2 Irã

EUA 1 x 1 País de Gales 
TERÇA-FEIRA

GRUPO C
7h - Argentina x Arábia Saudita

13h - México x Polônia 

GRUPO D
10h - Dinamarca x Tunísia
16h - França x Austrália

Brasil faz último treino aberto e se fecha até a estreia com a Sérvia
A seleção brasileira fez nes-

ta segunda-feira o segundo treino 
no Catar, a três dias da estreia no 
Mundial diante da Sérvia, nesta 
quinta-feira, às 16h, em Lusail, na 
estreia do Grupo G. Apenas os mi-
nutos iniciais foram abertos à im-
prensa, algo que não deve ocorrer 
a partir da atividade desta terça-
-feira. O técnico Tite fechará todos 
os treinos. 

Nesta segunda-feira, os joga-
dores subiram ao gramado meia 
hora antes do previsto para co-
meçar os trabalhos com um alon-
gamento. Perto de um dos gols já 
estavam os três goleiros, Alisson, 
Ederson e Weverton, fazendo 
uma atividade leve com o prepa-
rador Taffarel.

Na sequência, Tite, ao lado 
de outros membros da comissão 

técnica e de analistas de desem-
penho, reuniu todo o grupo e pas-
sou orientações aos atletas com o 
auxílio de um monitor de vídeo, 
cujo conteúdo a imprensa não 
teve acesso.

Todos os 26 jogadores do gru-
po assistiram às instruções aten-
tamente durante cerca de cinco 
minutos. Depois, enfim, foram ao 
gramado para os trabalhos com 

bola. A imprensa teve acesso a 
40 minutos da atividade, mas só 
pôde ver um bobinho em campo.

Tite já tem a escalação dese-
nhada em sua cabeça, mas prefe-
riu não revelá-la nem deu brechas 
para a imprensa assistir às mo-
vimentações. Ele vai comandar 
mais dois treinos antes da estreia 
contra os sérvios e só informará 
na véspera do jogo.

Holanda vence jogo duro contra os senegaleses
Quem esperava uma vitória 

com autoridade dos holandeses, 
apontados como principais favori-
tos do Grupo A, viu um duelo equi-
librado contra o Senegal, decidido 
com um gol aos 40 minutos do se-
gundo tempo, do jovem Gakpo.

Mesmo sem o astro Sadio 
Mané, Senegal conseguiu manter 
os rivais sob controle durante qua-
se todo o confronto, sempre pu-

xando rápidos contra-ataques.
Principal atacante holandês, 

Memphis Depay começou no ban-
co. O jogador do Barcelona convi-
ve desde setembro com uma lesão 
na coxa esquerda. Cody Gakpo, do 
PSV, foi o substituto.

Com o 0 a 0 persistindo, o téc-
nico Van Gaal teve de apelar para 
Depay aos 17 minutos do segundo 
tempo. Mas manteve Gakpo, em 

teoria seu substituto, em campo. 
Deu certo. Aos 40, ele aproveitou 
cruzamento de De Jong para fa-
zer o gol do jogo. Nos acréscimos, 
Klaassen marcou o segundo.

Com o resultado, Holanda em-
pata com o Equador com três pon-
tos no Grupo A e com o mesmo 
saldo. A próxima rodada, na sex-
ta-feira, colocará as duas frente a 
frente, e o Senegal, diante do Catar. 
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Áries: Você passa a confiar mais em um futuro 
positivo e que lhe resgate dessa vida sem sen-
tido. Os relacionamentos se firmam em seu 
lado melhor, e isso lhe ajudará também.

Touro: Você se acerta em suas rotinas e se 
sente muito melhor. Confie mais em projetos 
de longo prazo, inclusive no trabalho. Você 
pode começar a se livrar de muitos problemas.

Gêmeos: Sua carreira profissional começa 
a se desenvolver com mais desenvoltura e 
efetividade. No amor, os sentimentos afetivos 
se definem e você pode colocá-los em prática.

Câncer: As viagens, pela geografia do planeta 
ou pelos campos da imaginação, voltam a ser 
favorecidas, e também os estudos e a ativida-
de filosófica e espiritual. Vá em frente.

Leão: Os negócios prosperam novamente. 
Os contatos, comunicações e estudos são 
favorecidos. Sua vida ganha em dinamismo e 
diversão, de muitas maneiras.

Virgem: As relações e parcerias se estabele-
cem em direção a um futuro bastante promis-
sor. Os assuntos financeiros vão melhor, agora 
que se decidiu a novos negócios e atividades.

Libra: Júpiter direto indica retomada da con-
fiança e da auto-estima, com o quê o conjunto 
de sua vida volta a caminhar para adiante. 
Agora, as decisões lhe são possíveis.

Escorpião: Não caia nas confusões, armadi-
lhas e enganos da situação familiar. Viva o 
amor com mais grandeza e plenitude, agora 
que os sentimentos se definem e estabilizam.

Sagitário: A situação familiar e de moradia co-
meça a se decidir a seu favor. Será tudo mais 
fácil do que você imaginava antes. Os projetos 
para o futuro ganham força e boa direção.

Capricórnio: As relações de trabalho se definem 
a seu favor, permitindo começar novos projetos 
e abrir perspectivas boas para o futuro próximo. 
Termine de aperfeiçoar sua comunicação.

Aquário: Melhoria da situação financeira, pois 
os problemas começam a mostrar como podem 
ser resolvidos. Abertura dos horizontes para a 
sua mente e a orientação espiritual de vida.

Peixes: Júpiter, seu regente, indica a retomada 
da vontade de viver e da esperança para um 
futuro renovado e positivo. A facilidade de 
relação íntima lhe dará novo sabor de viver.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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URDESILIS
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SADOECER

Sapos,
rãs e

pererecas
(Zool.)

Função
precípua
da im-
prensa

Artefato
imitado
pela bi-
juteria

Carro ro-
mano, pu-
xado por
2 cavalos

Monumen-
to às Três 
(?), atração
de Goiânia

Local
típico de
rodas de
samba

Estilo
musical

precursor
do jazz

Provável
candidato
à adoção

(jur.) 

Fonte
termal
comum 

na Islândia

Trama;
conspira

Objeto de 
especula-
ção exis-

tencialista 

Divisão do
processo
paulatino

Matriz
bucal

feita pelo
protético

Livro pro-
fético do 

Antigo Tes-
tamento

O maior
medo do 
hipocon-
dríaco

Pseudônimo do
escritor e crítico
literário Alceu
Amoroso Lima

Colocar
faixa para
prender

Charlie
(?), bate-
rista dos
Rolling
Stones

Registro 
de reunião

Enciclopédia on-line
que pode ser amplia-

da pelo
usuário

"História
de Uma

(?)",
biografia
de Santa
Teresinha
do Menino

Jesus 

(?) de Mo-
lina, dra-
maturgo

Indolência

Conexão 
entre sites
Atração da
Lapa (RJ)

Mato
Grosso
(sigla)

Bondade; 
generosi-

dade

Velejar, em inglês

Doce à
base de

macarrão
Afobação

Gratuito
Doutrina fi-
losófica de
Xenófanes

Erro;
inexatidão
(?)-feita:
bruxaria

Classifica-
ção da ma-
lária em zo-
nas rurais 
brasileiras

Sua
Majestade

(abrev.)

Solenidade
Planta 

de cremes
capilares 

Pronome
pessoal
feminino

Açucena-
branca

Ildi Silva,
atriz

4/link — sail. 7/ragtime. 9/eleatismo. 13/longanimidade.

Horóscopo Gregório Queiroz /

Agência Estado

Exposição de Trampo na Trensurb

Na polirritmia do afrobeat

Música na UFCSPA com Érico Moura 

O celebrado artista visual Luis 
Flavio Vitola, o Trampo, está ten-
do seu trabalho exposto na Ga-
leria Xico Stockinger, no túnel de 
acesso à plataforma da Estação 
Rodoviária da Trensurb (Largo 
Vespasiano Júlio Veppo, 70). A 
exposição Mosaico Fractal ficará 
exposta no espaço até o dia 28 
de fevereiro de 2023, diariamente 
das 5h às 23h20min.
Trampo, artista que ocupará o 
espaço pelos próximos meses, 
é um dos pioneiros na arte do 
grafite em Porto Alegre. Com seu 
estilo único e traço marcante, ele 

já foi reconhecido em grandes 
exposições nacionais e inter-
nacionais, em espaços como 
o Santander Cultural, em Porto 
Alegre, e a Galeria Choque Cul-
tural e Paço das Artes, em São 
Paulo. Nascido em Porto Alegre 
em 1972, Luis Flavio ‘Trampo’ é 
artista visual, arte-educador e 
ativista social. Graffiti, muralismo, 
tattoo, skate e graffiti são as ba-
ses que sustentam o trabalho do 
artista veterano, que, ao longo de 
30 anos de estrada, carrega na 
bagagem a vivência de um eterno 
pesquisador da cultura popular.

Na próxima quarta-feira, o cantor 
Jorge Foques faz apresentação 
no Foyer Nobre do Theatro São 
Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), 
às 12h30min, dentro do projeto 
Musical Évora. Com entrada fran-
ca, o músico sobe ao palco ao 
lado de Luiz Souza (contrabaixo), 
Alexandre Lemos (congas), Paulo 
Romeu (djembe), Marco Farias 
(piano), com performance de 

Renata Mouray, para apresenta-
ção especial do Dia da Consciên-
cia Negra. Passando pelo violão, 
acordeon, piano e violino, Jorge 
traz Ayò para o público, uma 
apresentação com temas criados 
em português, iorubá, cinyanja, 
contendo a polirritmia do afro-
beat, bem como expressões uti-
lizadas como parte integrante da 
cultura brasileira.

O cantor, compositor e instrumen-
tista Érico Moura faz show no Tea-
tro Moacyr Scliar, na UFCSPA (rua 
Sarmento Leite, 245), na quarta-
-feira, às 20h. Com entrada gratui-
ta, o músico apresenta ao público 
seu mais recente espetáculo, Flu-
xo, que traz pitadas de MPB, rock, 
passando pelo pop e folk.
Intimista e minimalista, o artista 
se debruça sobre seu repertório 
autoral, costurando canções de 
seus três álbuns e apresentando 

novos singles, como por exem-
plo Rosa, lançada em setembro 
de 2022. Acompanhado pelo 
multi-instrumentista Gian Becker 
ao piano, trompete e backing vo-
cal, Érico traz seu violão prepa-
rado com afinações inusitadas, 
criando uma atmosfera pampea-
na. A apresentação faz parte do 
projeto Música na UFCSPA, que 
está retornado ao formato pre-
sencial após os piores momentos 
da pandemia.

Mosaico Fractal permanece no espaço até 28 de fevereiro de 2023

PATRICK BRAGÉ/TRENSURB/DIVULGAÇÃO/JC



Confira mais informações, 
fotos e conteúdos no nosso 
blog no site do Jornal do 
Comércio acessando através 
deste QR Code. Confere que 
vai estar tudo lá.
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Eduardo Fernandez, Shane Christensen e Giovanni Jarros Tumelero

Cenário 
Inspirado 

para o Debut

Temas da Atualidade
Experiências únicas Protagonismo 

Em mais uma edição de 
seu concorrido Baile de 
Debutantes, o Grêmio 

Náutico União apresentou 
no sábado passado 43 

meninas em um cenário 
ricamente ornamentado 
com uma profusão de 
flores coloridas, dando 

um toque de feminilidade 
e juventude ao novíssimo 
Salão União, da sede Alto 
Petrópolis. Desde já, esta 
edição do debut, em que 
recepcionavam pais e fa-

miliares o casal-presidente 
Paulo José Kolberg Bing 
e Cláudia Scheer Bing, se 
insere na história da vida 

social do clube como uma 
das mais bonitas, bem 

iluminadas e harmoniosas 
ambientações de festas 

dedicadas à apresentação 
de debutantes à sociedade. 

O almoço-debate promovido pelo Lide/RS, Grupo de Líderes Empre-
sariais do RS, na última sexta-feira, contou com a participação do 
cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Shane Christen-
sen, no centro das conversas. Eduardo Fernandez conduziu o debate 
que ocorreu em um salão especialmente montado para a ocasião no 
Galeto Di Paolo, no Boulevard Aeroporto, repleto de empresários de 
vários setores da economia gaúcha. Na pauta, o futuro das relações 
comerciais e diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. A reunião 
teve o apoio do Jornal do Comércio e de Martha Becker Connections.

Valentina Torres Brand é a nova marca que chega ao mercado de 
moda jovem feminina e teve seu lançamento quinta-feira passada, 
quando foi conhecida a Summer 2023 Collection, na L’Arrivée. A 
influenciadora digital e ex-Glamour Girl, Valentina Torres Machado, à 
frente da ideia, esteve mostrando cada peça, suas estamparias e as 
inspirações para a criação de uma coleção destinada ao público ju-
venil que busca expressar suas preferências e características. “São 
estampas exclusivas inspiradas em emoções e histórias coletivas, 
com modelagens que se adaptam a diferentes biótipos e corpos”, 
comentou Valentina durante o coquetel de apresentação da marca. 

Ao comemorar 40 anos 
dedicados ao Direito de 
Família e Planejamento 
Sucessório, Karime 
Costalunga passa a 
liderar o escritório da 
família, que perma-
nece contando com a 
presença da advogada 
Sáloa Neme da Silva e 
de José Naja Neme da 
Silva na equipe. Com 
mestrado e doutorado 
pela Ufrgs, Karime tam-
bém se dedica às aulas 
no pós-graduação 
da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), de São 
Paulo, no Instituto 
de Ensino Superior e 
Pesquisa (Insper) e no 
Instituto Brasileiro de 
Governança Corpora-
tiva (IBGC), todos em 
São Paulo.

Valentina Torres Machado

IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

Conheça
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@amodipaolo
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Serra Gaúcha
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O Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) será palco de homenagem às 
musas Edith Piaf e Bibi Ferreira nesta quinta-feira. Em Au bal de la chance ou No 
Baile do Acaso, a cantora

Tássia Minuzzo 
comemora os 100 anos da mais aclamada intérprete de Piaf no Brasil, a ilustre 
Bibi Ferreira. O show começa às 21h, com ingressos custando a partir de R$ 
25,00 disponíveis na bilheteria ou no site do Theatro. O espetáculo Au Bal de la 
Chance - Piaf e Bibi, As Musas se Encontram vai reunir grandes sucessos que 
ficaram marcados na voz da cantora francesa Édith Piaf, como La Vie En Rose, 
Hymne à L’Amour e Non, je ne Regriette Rien. Serão interpretados também alguns 
trechos de música em português, homenageando Bibi em cena interpretando Piaf. 
Tássia subirá ao palco acompanhada do pianista Michel Dorfman e do violoncelis-
ta Pablo Schinke. Gaúcha da Vacaria, iniciou os estudos em piano aos 12 anos e 
em 2002, já em Porto Alegre, concluiu a graduação em piano pela Ufrgs.

 Î Imóveis
Os financiamentos para a compra e a 

construção de imóveis no País atingiram 
R$ 14,7 bilhões em outubro, o que represen-
ta uma queda de 14,2% em relação ao mes-
mo mês do ano passado e uma baixa de 
8,8% em relação a setembro deste mesmo 
ano. Apesar do recuo, o volume de finan-
ciamentos de outubro foi o segundo maior 
da série histórica. Os dados sãoa da Asso-
ciação Brasileira das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abecip).

 ÎPIB
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 

teve uma retração de 0,4% em setembro 
ante agosto, segundo o Monitor do PIB, 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/
FGV). Na comparação com setembro de 
2021, a atividade econômica teve expansão 
de 2,3% em setembro de 2022. No terceiro 
trimestre, o Monitor do PIB aponta cresci-
mento de 0,4% na atividade econômica em 
relação ao segundo trimestre deste ano. 

 ÎConsumo
A Intenção de Consumo das Famílias 

teve alta de 1,3% em novembro e alcançou 
89 pontos, o maior patamar desde abril de 
2020, segundo a Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). A entidade vê o desejo de 
consumir impulsionado pela Black Friday, 
o Natal e a Copa do Mundo.

 Î Investimentos
Levantamento da B3 mostra que o nú-

mero de pessoas físicas que investem em 
renda variável cresceu 35% no terceiro tri-
mestre de 2022 na comparação com igual 
período do ano passado, passando de 3,3 
milhões em 2021 para 4,6 milhões neste 
ano. Na comparação com o segundo bimes-
tre, houve alta de 200 mil investidores.

 ÎCampos Neto
O presidente do Banco Central (BC), Ro-

berto Campos Neto, será o próximo presi-
dente do Conselho Consultivo das Améri-
cas (CCA) do Banco de Compensações 
Internacionais (BIS, na sigla em inglês), in-
formou o BC. 

 ÎCoronavírus
Devido ao aumento da circulação da 

subvariante BQ.1 da Covid-19 e da identifi-
cação de outra subvariante da Ômicron, 
nomeada BE.9, o Centro Estadual de Vigi-
lância em Saúde lançou um novo alerta 
ontem com recomendações de atualização 
do esquema vacinal contra a doença e o 
uso de máscara em alguns casos, como, 
por exemplo, por pessoas com comorbida-
des, idosos e por quem apresentar sinto-
mas respiratórios.

Porto Alegre, terça-feira, 22 de novembro de 2022

fonte:

M E T E O R O L O G I A

A frente fria atua no Rio Grande do Sul com previsão 
de muitas nuvens e chuva na Metade Norte e Leste 
do Estado. Pode chover forte e ainda há potencial 
para temporais isolados com raios e rajadas de vento. 
Em geral, os modelos meteorológicos indicam a 
possibilidade de volumes pluviométricos entre 20 mm e 
40 mm. Por outro lado, no Oeste o ar mais seco avança 
e ajuda a afastar as nuvens com previsão de sol. O vento 
passa a ingressar mais frio do quadrante Sul e favorece 
um refresco. A temperatura sobe devagar com previsão 
de máximas que devem oscilar entre 24ºC e 26°C. 

O tempo fica instável com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora na 
Capital. Pode chover forte na primeira metade do dia. A temperatura sobe pouco. 
Amanhã o dia começa com nuvens e chuva, contudo, o tempo abre ao longo do dia e 
o sol predomina. 

Rio Grande do Sul Porto Alegre

18° 25° 21° 26°

PORTO ALEGRE NOS PRÓXIMOS DIAS
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A conclusão das obras do Teatro Oficina, 
uma das principais estruturas do

complexo 
cultural 
Multipalco
do Theatro São Pedro, vai demorar mais um 
pouco. Prevista para dezembro deste ano, 
a entrega dessa e de outras obras ainda 
pendentes ficou para o dia 27 de março de 
2023. A informação foi confirmada pelo 
presidente do Theatro São Pedro, Antonio 
Hohlfeldt. A projeção é de, nesta data, 
entregar o Teatro, com capacidade para 
200 espectadores e destinado à criação de 
espetáculos e propostas experimentais, 
bem como a Sala da Dança, a Sala do Circo 
e as Salas Múltiplas e de formações 
artísticas. Esses espaços estão previstos 
no aporte de R$ 7,5 milhões recebidos pelo 
Theatro São Pedro do governo do Estado, 
por meio do Fundo de Apoio à Cultura 
(FAC). O atraso, segundo Hohlfeldt, se dá 
em decorrência de atrasos nas entregas de 
materiais - em especial das cadeiras para 
as arquibancadas - e das dificuldades em 
garantir os patrocínios necessários em 
período de fim de ano. (Igor Natusch)

Aconteceu ontem a abertura da 6ª edição do

Festival de Teatro de Gravataí
(Feteg), em evento no Quiosque da Cultura do município. Na ocasião, foi 
homenageado o ator gaúcho Sirmar Antunes, falecido em agosto deste ano. 
Com oficinas e apresentações teatrais totalmente gratuitas, o evento iniciou 
no domingo e segue até sábado, com uma proposta diferente de anos 
anteriores: ao invés de adotar um caráter competitivo, elegendo os melhores 
espetáculos, atores e equipes técnicas, passou a atuar dentro de três eixos, 
com espetáculos, oficinas e espaços de debate e reflexão. Também haverão 
encontros virtuais, realizados via plataforma Zoom. Além das peças, com 
atrações dos três estados do Sul do Brasil, as oficinas seguem com inscri-
ções disponíveis no site Mapa Cultural da Prefeitura de Gravataí. No eixo 
Conexões Reflexivas, ainda serão produzidas críticas sobre os espetáculos 
da mostra para veiculação eletrônica, em parceria com o site Agora Crítica 
Teatral. Confira a programação completa no site do JC.


