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Venda avulsa R$ 3,50

Bolsa desaba com temor
de gastos acima do teto
Programa Auxílio Brasil é adiado após embate entre áreas política e econômica do governo p. 9, 10 e 11
JACKSON CICERI/CIC/CCRS/DIVULGAÇÃO/JC

Indicadores

19 de outubro de 2021
B3

Volume: R$36,839 bi

-3,28%
No mês
-0,28%

A bolsa fechou em forte
queda, a 110 mil pontos, e o
dólar disparou, encostando
em R$ 5,60. O mercado teme
que novo programa social do
governo resulte em aumento
de gastos acima do teto.
No ano
-7,01%

Em 12 meses
+12,18%

Dólar

Comercial.......................... 5,5933/5,5938
Banco Central.....................5,5515/5,5521
Turismo............................. 5,6270/5,7770

Euro

Comercial......................... 6,5070/6,5090
Banco Central.....................6,4569/6,4588
Turismo............................. 6,5600/6,7370

INFRAESTRUTURA

Justiça mantém
decisão que
viabiliza térmica
de Rio Grande

Evento corporativo reúne profissionais para acompanharem palestras no Salão de Atos da Pucrs; encontro também tem transmissão online p. 12

Convenção de Contabilidade é realizada
em formato híbrido em Porto Alegre
ANDRESSA PUFAL/JC

AGRONEGÓCIO p. 14

PENSAR A CIDADE

Unidade da Cesa
em Passo Fundo
é vendida por
R$ 23,3 milhões

Legislação faz
Porto Alegre ter
quase 200 obras
de arte em
novos edifícios

URBANISMO p. 19

Uma década após a implantação da lei que determina a
instalação de obras de arte
visíveis à população em edifícios novos de grande porte,
a Capital está perto de atingir
Proteção de vidro permite visualizar obra em prédio no bairro Petrópolis
a marca de 200 obras. p. 17

Melo quer fatiar
a revisão do
Plano Diretor da
Capital por áreas

A Justiça Federal negou recurso da Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel)
para derrubar liminar que favorece o projeto da Termelétrica Rio Grande. Com isso,
segue valendo a decisão de
abril deste ano, que reverte a
determinação do órgão regulador de interromper a construção do empreendimento,
que teve a outorga revogada
em 2017 devido a atrasos. p. 5

CONTAS PÚBLICAS

Estado prevê que
adesão a Regime
de Recuperação
Fiscal garantirá
novos superávits
O governo do Estado projeta
neste ano o primeiro superávit orçamentário desde 2009,
como mostrou ontem levantamento do JC. Para manter
o saldo positivo também em
2022 e nos próximos anos,
a Secretaria Estadual da Fazenda avalia que é necessário garantir a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal do
governo federal. p. 18

