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Porto Alegre deve manter 
restrição a supermercados

Evento na Bolsa de Valores marca oferta 
de ações e a privatização da Eletrobras

Vereadores mostram rejeição a projeto que libera lojas com mais de 2,5 mil metros quadrados p. 17

Porto Alegre, quarta e quinta-feira, 15 e 16 de junho de 2022

CADERNO GERAÇÃOE

Cultura oriental 
ganha espaço 
em Porto Alegre 
através da 
gastronomia

EVENTOS p. 7

Transposul 
debate futuro da 
economia no País 
após as eleições

URBANISMO p. 15

Revitalização 
do 4º Distrito 
é liderada pela 
iniciativa privada

CONTAS PÚBLICAS

Fazenda do RS 
projeta queda 
de R$ 5,2 bi na 
receita com nova 
alíquota de ICMS
O projeto que fixa o limite de 
17% para a alíquota do ICMS 
sobre itens considerados es-
senciais, como combustíveis, 
energia, telecomunicações e 
transporte coletivo represen-
tará uma queda de arrecada-
ção de R$ 5,2 bilhões ao Esta-
do. A estimativa é Secretaria 
da Fazenda, que, assim como 
os demais estados, mantém 
posição contrária à medida 
aprovada no Congresso. p. 5

MERCADO DIGITAL

Estudo aponta 
fadiga digital 
como problema 
cada vez maior
As transformações acelera-
das na pandemia, como  re-
uniões por aplicativos, com-
pras e conversas online, 
lives, fez com que a vida pas-
sasse ainda mais por com-
putadores e dispositivos mó-
veis. Muitas tarefas foram 
facilitadas e agilizadas, mas 
a cobrança pelo imediatismo 
se tornou um problema, cau-
sando fadiga digital. p. 9

Imigrantes de países como Chi-
na e Japão estabelecidos na ca-
pital gaúcha empreenderam 
com restaurantes que servem 
comidas típicas de seus países 
de origem. É o caso do casal chi-
nês que está à frente do You Yi 
no bairro Auxiliadora.

Nº 16 - Ano 90

Presidente e ministros participaram de ato simbólico da venda de papéis da empresa líder em geração de energia renovável na América Latina p. 14

 ALAN SANTOS/PR/JC

Li Mei Yun e Zhou Rong Hua vieram de Xangai para viver no Estado

ANDRESSA PUFAL/JC

Dólar
Comercial .........................5,1333/ 5,1343
Banco Central ...................5,1197/ 5,1203
Turismo ............................5,2400/ 5,3330

Euro
Comercial .........................5,3440/ 5,3460
Banco Central ...................5,3322/ 5,3343
Turismo ............................5,4500/ 5,5540

No mês No ano Em 12 meses
- 8,34% -2,63% -21,62%

B3
Volume: R$23,620 bi   
Com a manutenção da 
aversão a risco no exterior, 
o Ibovespa não escapou da 
oitava perda seguida, em de-
sempenho não visto desde 
maio de 2012, fechando o 
dia aos 102.063,25 pontos.

-0,52%

Indicadores
14 de junho de 2022


