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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


