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Venda avulsa R$ 3,50

Desemprego cai a 8,1%, 
menor índice desde 2015

Americanas entra em recuperação 
judicial com dívidas de R$ 43 bilhões

Pesquisa do IBGE apontou 8,7 milhões de desocupados no trimestre encerrado em novembro p. 10

Porto Alegre, sexta-feira e fim de semana, 20, 21 e 22 de janeiro de 2023

SAÚDE p. 20

Cirurgias eletivas 
serão prioridade 
no RS, revela 
Arita Bergmann

CONJUNTURA p. 9

Indústria química 
registra déficit 
comercial em 2022

REPORTAGEM CULTURAL

Trajetória de 
médico a mecenas

CÂMARA MUNICIPAL

Mandato 
coletivo assume 
pela 1ª vez em 
Porto Alegre

Além de colecionador, Gilberto 
Schwartsmann tem se destaca-
do como verdadeiro mecenas. 
Tendo estado à frente de im-
portantes instituições e espaços 
culturais do Estado, o médico 
diz que a dedicação à cultura é 
uma forma de devolver à socie-
dade parte do êxito de sua tra-
jetória profissional. Caderno Viver

Mais do que servir de pal-
co para grandes a pequenas 
marcas e especialistas em 
tendências para o varejo glo-
bal na recente edição da feira 
NRF Retail’s Big Show,  a ci-
dade de Nova York é um ter-
ritório para ver a inovação na 
prática. A colunista Patrícia 
Comunello, do Minuto Varejo, 
acompanhou a comitiva gaú-
cha durante a feira varejista 
e em visitas técnicas organi-
zadas pelo Sebrae-RS. Foram 
dez lojas em dois dias. p. 5

MERCADO

Lojas ditam 
tendência para 
o varejo global

Prestes a completar 250 anos, a 
Câmara de Vereadores da Ca-
pital terá o primeiro mandato 
coletivo de sua história. Uma 
das 36 cadeiras será ocupada 
por grupo ligado ao PCdoB, 
que tem como titular do man-
dato o cientista social Giovani 
Culau, e os covereadores Air-
ton Silva, Tássia Amorim, Vi-
vian Aires e Fabíola Loguercio. 
Eles assumem na vaga de Bru-
na Rodrigues, eleita deputada 
estadual. p. 18
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Pedido ocorre oito dias após o ex-presidente da empresa, Sergio Rial, revelar inconsistências contábeis no balanço da rede varejista p. 6 e 12

Dólar
Comercial ..........................5,1702/5,1707
Banco Central ....................5,0903/5,0909
Turismo .............................5,2900/5,3910

Euro
Comercial ..........................5,6000/5,6010
Banco Central ....................5,5138/5,5160
Turismo .............................5,7200/5,8340

No mês No ano Em 12 meses
2,9% 2,9% 4,54%

B3
Volume: R$ 25,071 bi   
O Ibovespa sustentou o tercei-
ro dia de alta na quinta-feira, 
aos 112.921,88 pontos. O 
fortalecimento 
das commodities beneficiou 
os papéis da Petrobras, 
Vale e siderúrgicas.

+0,62%

Indicadores
19 de janeiro de 2023

AMERICANAS/DIVULGAÇÃO/JC

Schwartsmann é escritor, colecionador e entusiasta das artes

ISABELLE RIEGER/JC


