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Prefeituras dão subsídios 
para o transporte público

Agências de conteúdo gaúchas ganham 
espaço no mercado nacional e crescem

Alta do diesel faz governos locais gastarem recursos para evitar elevação da tarifa de ônibus p. 20

Porto Alegre, segunda-feira, 27 de junho de 2022

LEGISLATIVO

Vereador da 
Capital, Mauro 
Zacher morre  
aos 46 anos

ENTREVISTA p. 18 e 19

Conselho de 
Segurança 
Alimentar aponta 
alta da fome no 
Brasil e no RS

TURISMO p. 11

Eventos para o 
inverno são aposta 
da serra gaúcha

MEIO AMBIENTE 

Frota de 
carro elétrico 
ganha espaço  
no varejo

MINUTO VAREJO

Grupo Cassol, 
de SC, vai abrir 
três lojas de 
materiais de 
construção no RS
A bandeira Cassol Centerlar 
tem duas lojas quase prontas 
para abrir e outra a caminho, 
todas na Região Metropolita-
na de Porto Alegre. O investi-
mento nas três filiais chega a 
R$ 80 milhões, com geração 
de 930 empregos, entre dire-
tos e indiretos, segundo as 
prefeituras. p. 5

EMPRESAS & NEGÓCIOS

Atlas investe  
R$ 28 milhões 
para ampliar 
produção de 
fábrica em Esteio

Ex-presidente da Câmara de 
Porto Alegre e ex-secretário 
municipal de Obras, o ve-
reador Mauro Zacher morreu 
ontem, quando participava 
de prova de natação em For-
taleza (CE). Ele não resistiu a 
um mal súbito. p. 17
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Jornalistas empreendem e criam suas empresas de comunicação para atender a clientes, caso da Agência Padrinho  Caderno Empresas & Negócios

ANDRESSA PUFAL/JC

Zacher estava no quinto mandato

MARCELO G. RIBEIRO/ARQUIVO/JC

Márcio Atz destaca a aposta no 
mercado de assentos sanitários

Diversas frentes do va-
rejo se rendem ao mun-
do dos carros elétricos, 
pela redução de emis-
sões de gases poluen-
tes. p. 8

Dólar
Comercial .........................5,2517/ 5,2527
Banco Central ...................5,2328/ 5,2334
Turismo ............................5,3600/ 5,4570

Euro
Comercial .........................5,5430/ 5,5450
Banco Central ...................5,5138/ 5,5165
Turismo ........................... 5,6500/  5,7530

No mês No ano Em 12 meses
-11,39% -5,87% -23,81%

B3
Volume: R$ 22,161bi   
Aos 98.672,26 pontos, o 
Ibovespa encerrou a sexta-
-feira com uma leve subida, 
permanecendo nos menores 
níveis desde novembro de 
2020.  O dólar encerrou com 
avanço de 0,44%.

+0,60%

Indicadores
23 de junho de 2022
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