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Venda avulsa R$ 3,50

Novo leilão para venda da
CEEE-G deve ter propostas
Prazo foi encerrado ontem; abertura dos envelopes com ofertas pela estatal ocorre sexta-feira p. 5
ENEL CIEN/ DIVULGAÇÃO/JC

CRÉDITO

Banrisul abre
nova fase para
empresa buscar
o Pronampe
O Banco do Estado do Rio
Grande do Sul reabriu, ontem, a linha de capital de
giro do Programa Nacional
de Apoio às Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), destinada aos
clientes pessoa jurídica. A
rede de agências já está avaliando as propostas de solicitação de crédito. p. 9

PENSAR A CIDADE

Construção civil
quer debater
os recuos dos
prédios em
Porto Alegre

Lote do certame relativo à transmissão, que ocorre em dezembro, contempla melhoria em conversora de energia no município de Garruchos p. 5

Aneel aprova leilão que deve viabilizar
investimento de R$ 1 bilhão no Estado
LUIZA PRADO/JC

TECNOLOGIA

Lideranças dizem
que ambiente
para a inovação
na Capital está
melhorando
Mesmo com a pandemia, Porto Alegre conseguiu reavivar o
ecossistema de inovação e agora começa a pensar de novo em
uma cidade de futuro, avalia o
secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto. p. 8
Tema foi discutido na Associação Comercial de Porto Alegre ontem

PESQUISA p. 20

Expectativa de
vida dos gaúchos
chega a 77,4 anos,
aponta estudo

A autorização para constuir
em Porto Alegre combina regras, como a altura máxima
permitida em cada região e o
recuo em relação ao limite do
lote, que é padrão na cidade,
além do índice de aproveitamento. Quanto mais alto o
prédio, mais afastado da divisa será. O cálculo atual é
apontado como restritivo e
o mercado quer aproveitar a
revisão do Plano Diretor para
discutir o assunto. p. 17

Indicadores

26 de julho de 2022
B3

Volume: R$ 17,436 bi

-0,5%
No mês
1,25%

SAÚDE p. 20

Dólar

Telemedicina
cresce no Rio
Grande do Sul

Euro

Acompanhando a cautela
externa, o Ibovespa acomodou-se abaixo dos 100 mil
pontos, após ter recuperado
ontem, a linha dos seis dígitos. Assim, fechou o dia em
baixa, a 99.771,69 pontos.
No ano
-4,82%

Em 12 meses
-20,44%

Comercial..........................5,3487/ 5,3492
Banco Central....................5,3602/ 5,3608
Turismo.............................5,4500/ 5,5330
Comercial..........................5,4140/ 5,4150
Banco Central....................5,4218/ 5,4241
Turismo.............................5,5200/ 5,6140

