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Venda avulsa R$ 3,50

Cenário externo afeta o 
dólar e pressiona inflação

Transposul começa na Capital destacando 
a retomada presencial após dois anos

Moeda dos EUA dispara e sobe a R$ 5,11 em semana de decisões no Fed e no Copom p. 13

Porto Alegre, terça-feira, 14 de junho de 2022

ELEIÇÕES 2022

PSDB confirma 
Eduardo Leite 
como candidato 
à reeleição ao 
Palácio Piratini

GOVERNO DO ESTADO p. 5

Joel Maraschin é o 
novo secretário de 
Desenvolvimento

CORONAVÍRUS p. 20

Porto Alegre abre 
vacinação da 
dose de reforço a 
quem tem 59 anos

AGRONEGÓCIO

Incertezas sobre 
o Plano Safra 
afetam planos do 
produtor rural
Incertezas sobre a execução 
do Plano Safra 2022/2023 
permanecem conforme se 
aproxima o anúncio dos 
recursos destinados ao fo-
mento da agricultura brasi-
leira. Neste ano, o Plano Sa-
fra 2021/2022 ficou cerca de 
quatro meses, entre fevereiro 
e junho, com recursos trava-
dos – o que desorganizou o 
planejamento de produtores 
rurais. p. 10

MERCADO DIGITAL

Investimento 
global em 
novas empresas 
desacelera
O investimento global caiu de 
US$ 191,9 bilhões em 10.775 
negócios no 4º trimestre de 
2021 para US$ 144,8 bilhões 
em 9.349 negócios no 1º tri-
mestre de 2022. Isso signi-
fica uma redução de 24,5%, 
aponta o relatório “Venture 
Pulse Q1 2022”, da KPMG, 
que analisa trimestralmente 
os principais negócios e as 
tendências deste mercado no 
mundo. p. 9

Embora se manifestasse contrá-
rio à reeleição, o ex-governador 
Eduardo Leite (PSDB) informou 
ontem que vai disputar um se-
gundo mandato. O anúncio foi 
feito em coletiva de imprensa 
na sede do partido. p. 17

Nº 15 - Ano 90

Feira de Transporte e Logística ocorre na Fiergs e deve movimentar mais de R$ 1 bilhão em negócios nos próximos dias   p. 7 e Caderno JC Logística

CARLOS CHAVES/JC

Leite justificou mudança de posição para manter projeto no Estado

ANDRESSA PUFAL/JC

Dólar
Comercial .........................5,1141/ 5,1151
Banco Central ...................5,1027/ 5,1033
Turismo ............................5,2300/ 5,3160

Euro
Comercial .........................5,3240/ 5,3250
Banco Central ...................5,3236/ 5,3263
Turismo ............................5,4800/ 5,5510

No mês No ano Em 12 meses
 -7,86% -2,12% -21,20%

B3
Volume: R$ 30,261 bi   
Com aversão a risco exter-
na, o Ibovespa fechou nesta 
segunda-feira em baixa, 
aos 102.598,18 pontos, 
engatando a sétima perda. 
Com o resultado, a B3 está 
no negativo em 2022.

-2,73%

Indicadores
13 de junho de 2022


