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South Summit 2023 ganha 
investimento e será maior

Empreendedores da Restinga demonstram 
conexão com bairro e otimismo no futuro

Segunda edição do evento internacional de tecnologia na Capital terá aporte de R$ 25 milhões p. 7

Porto Alegre, quinta-feira, 24 de novembro de 2022

COPA DO CATAR

Espanha faz 7 a 
0 na Costa Rica 
e surge como 
sensação; Japão 
vence a Alemanha

ENERGIA

Agências 
do Banrisul 
vão migrar 
para energia 
renovável
As primeiras agências 
do Banrisul a serem 
abastecidas com ener-
gia renovável começa-
rão a ser atendidas a 
partir de dezembro. O 
contrato firmado entre 
o banco e a empresa 
2W Energia prevê a mi-
gração para o Ambien-
te de Contratação Livre 
(ACL) de 100 estabeleci-
mentos, o que deverá 
ocorrer no intervalo de 
um ano. p. 5

SELEÇÃO

Brasil estreia 
hoje contra 
a Sérvia com 
nova escalação
O técnico Tite ainda faz mis-
tério sobre o time titular para 
a primeira partida na busca 
pelo hexacampeonato mun-
dial, que acontece hoje, às 
16h, contra a Sérvia. A ex-
pectativa é de uma equipe 
mais ofensiva. p. 20

Além da grande atuação espa-
nhola, o dia foi marcado por 
mais uma zebra, a vitória de 
virada do Japão sobre a Alema-
nha. O jogo teve protesto dos ale-
mães, que fizeram gestos de que 
foram “calados” pela Fifa. p. 21
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Na 9ª reportagem da série especial sobre bairros de Porto Alegre, caderno GeraçãoE revela novos negócios e estabelecimentos tradicionais

ISABELLE RIEGER/JC

Atacante Morata (c) celebra um dos gols em vitória histórica na Copa

GLYN KIRK/AFP/JC

RESULTADOS DE ONTEM

Marrocos 0 x 0 Croácia

Alemanha 1 x 2 Japão

Espanha 7 x 0 Costa Rica

Bélgica 1 x 0 Canadá

JOGOS DE HOJE
7h 

Suíça x Camarões
10h 

Uruguai x Coreia do Sul
13h 

Portugal x Gana
16h 

Brasil x Sérvia

Dólar
Comercial ..........................5,3734/5,3744
Banco Central ....................5,3924/5,3930
Turismo .............................5,4600/5,5890

Euro
Comercial ..........................5,5870/5,5880
Banco Central ....................5,5946/5,5974
Turismo .............................5,6900/5,8030

No mês No ano Em 12 meses
-6,2% 3,83% 5%

B3
Volume: R$ 23,660 bi   
O Ibovespa emendou on-
tem a segunda perda diária, 
com a expectativa para 
apresentação da PEC da 
Transição. No fechamento, o 
índice mostrava leve baixa, 
aos 108.841,15 pontos.

-0,18%

Indicadores
23 de novembro de 2022


