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Banrisul lança linha de 
crédito para prefeituras

Vacinação contra a Covid avança e chega 
ao público de 33 anos em Porto Alegre

Banco do Estado vai financiar R$ 300 milhões em veículos e equipamentos para municípios p. 5

Porto Alegre, terça-feira, 20 de julho de 2021

EMPREENDEDORISMO

Microfranquias 
são alternativa 
para abrir o 
primeiro negócio

AVIAÇÃO p. 8

Pelotas terá voos 
diretos da Gol 
para São Paulo 
em dezembro

MERCADO DIGITAL p. 9

IMED cria fundo 
para startups na 
área da educação

INFRAESTRUTURA

Consumo de 
energia cresce 
2,9% e indica 
aquecimento da 
economia no RS
Indicativo da recuperação 
da economia, o consumo de 
energia registrou aumento no 
País e no Estado no primeiro 
semestre. Segundo a Câmara 
de Comercialização de Ener-
gia Elétrica, o Brasil consu-
miu 65.034 MW médios no 
período, 7,6% a mais do que 
no 1º semestre de 2020. O Rio 
Grande do Sul também teve 
evolução, de 2,9%. p. 11

JUSTIÇA ELEITORAL

TRE-RS apura 
uso de auxílio 
emergencial 
para doações  
de campanha
O Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Sul obser-
va que há, em prestações de 
campanha do ano passado, 
doadores que receberam o 
auxílio emergencial do go-
verno. A análise ainda está 
em curso, mas já há casos 
que foram julgados e enca-
minhados a outras instân-
cias da Justiça. p. 17

Na pandemia, trabalhadores de-
sempregados, que estão mudan-
do de ramo ou prospectando ne-
gócios fizeram o segmento de 
microfranquias – empresas que 
demandam aporte inicial de até 
R$ 105 mil – se consolidar. Há 
quem busque complemento de 
renda com a atividade. p. 7

Nº 40 - Ano 89

Imunização é ampliada por faixa etária em solo gaúcho; OMS alerta para a circulação da variante Delta, mais transmissível, em 111 países  p. 15 e 20

LUIZE BAINI/SMS PMPA/JC

Empresa de lavagem de carro é um dos negócios com franqueados

AQUAZERO/DIVULGAÇÃO/JC

Dólar
Comercial ..........................5,2496/5,2506
Banco Central ....................5,1972/5,1978
Turismo .............................5,2570/5,4300

Euro
Comercial ..........................6,1920/6,1940
Banco Central ....................6,1343/6,1370
Turismo ............................6,1330/ 6,4030

No mês No ano Em 12 meses
-1,90% 4,52% 20,90%

B3
Volume: R$ 29,344 bi
Após queda de 7% nos preços 
do petróleo, ontem, Petrobras 
PN e ON fecharam em baixa, 
assim como a bolsa. O dólar 
teve forte alta, com temores 
do mercado pelo avanço da 
variante Delta do coronavírus.

-1,24%
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