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Veja muito mais em www.jornaldocomercio.com

Envie informações sobre cursos, concursos ou outros para o e-mail osni.machado@jornaldocomercio.com.br

Administrativo e Financeiro
Telefone (51) 3213.1381

financeiro@jornaldocomercio.com.br
rh@jornaldocomercio.com.br

suprimentos@jornaldocomercio.com.br

Redação
Telefones e e-mails

(51) 3213.1362 - (51) 3213.1363
Editoria de Economia

(51) 3213.1361 - (51) 3213.1366
economia@jornaldocomercio.com.br

Editoria de Geral
(51) 3213.1372

geral@jornaldocomercio.com.br
Editoria de Política

(51) 3213.1397
politica@jornaldocomercio.com.br

Editoria de Cultura
(51) 3213.1367 - (51) 3213.1347
cultura@jornaldocomercio.com.br

Departamento de Circulação
circulacao@jornaldocomercio.com.br

Atendimento ao Assinante
Telefone (51) 3213.1313
De 2ª a 6ª das 8h às 18h

atendimento@jornaldocomercio.com.br

Vendas de Assinaturas
Telefone (51) 0800 051 0133

vendas.assinaturas@jornaldocomercio.com.br

Preço do exemplar avulso:
RS e SC - R$ 3,00 Outros estados - R$ 4,00

Henderson Comunicação
Brasília

SCS Qd 2BI C nº 22 - Ed. Serra Dourada 
Sala 718 - Cep 70300-900

Telefone (61) 3322.4634 e (61) 3322.8989
marciaglobal@terra.com.br

Departamento Comercial
Atendimento às agências

Telefone (51) 3213.1333
agencias@jornaldocomercio.com.br

Atendimento ao anunciante
Telefones (51) 3213.1331

comercial@jornaldocomercio.com.br

Central de anúncios por telefone
Telefones (51) 3213.1345

(51) 3213.1350
telemarketing@jornaldocomercio.com.br

Operações comerciais
Tel: (51) 3213.1355

anuncios@jornaldocomercio.com.br

Publicidade legal
Tel: (51) 3213.1331 / 3213.1338

comercial@jornaldocomercio.com.br

Mensal R$ 66,00
Trimestral à vista R$ 198,00
1+1 R$ 99,00
Semestral à vista R$ 396,00
1+1 R$ 198,00
1+2 R$ 132,00
1+3 R$ 99,00
Anual à vista R$ 792,00
1+1 R$ 396,00
1+2 R$ 264,00
1+3 R$ 198,00
1+4 R$ 158,40
1+5 R$ 132,00

Assinaturas

Pagamento com todos os cartões,
débito em conta

(BB, Banrisul, Bradesco,
CEF, Santander, Itaú, Sicredi)

Consulte outros planos promocionais
www.jornaldocomercio.com/assine

 ⁄ TRIBUTOS Fonte: www.informanet.com.br

SAÚDE – Hoje, das 8h30min às 
13h, no Sheraton Porto Alegre Ho-
tel, o Hospital Moinhos de Vento 
reúne executivos para falar 
sobre transformações no setor da 
saúde. O tema do encontro será 
O futuro da saúde – Estratégias 
que geram valor nas organiza-
ções. 

PAINEL – Amanhã, às 19h, a 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) – Subseção Caxias do Sul, 
por meio da Comissão da Mulher 
Advogada (CMA), promoverá um 
painel sobre o Protagonismo da 

Mulher Advogada. Local: 
auditório da OAB Subseção 
Caxias do Sul, na rua Pinheiro 
Machado, 2.321, sala 34.

ECONOMIA – Amanhã, às 
18h30min, o Conselho Regional 
de Economia do Rio Grande do 
Sul (Corecon-RS) promoverá o 
encontro Economia em Pauta 
com o tema Perícias econômico-
-financeira, judicial e extrajudi-
cial. Local: Hotel Plaza São 
Rafael, na avenida Alberto Bins, 
514, em Porto Alegre. Fone: 
3254-2608.

FEDERASUL – Na quarta-feira, 
às 12h, a Federação de Entida-
des Empresariais do Rio 
Grande do Sul (Federasul) 
receberá, na reunião-almoço Tá 
na Mesa, o procurador-chefe da 
Procuradoria Regional da 
República na 4ª Região (PRR-4), 
Carlos Cazarré; o procurador-
-geral de Justiça do RS, Fabiano 
Dallazen; e os vice-presidentes 
da Federasul, Anderson 
Cardoso e Fernando Marchet. O 
tema do encontro será A 
atratividade do Rio Grande do 
Sul para investimentos. Local: 

largo Visconde de Cairu, 17, em 
Porto Alegre.

EXPOSIÇÃO – Exposição virtual 
do Colégio Santa Inês aproxima 
estudantes das invenções de 
Leonardo da Vinci (1452-1519). A 
atividade marca o 500º aniver-
sário da morte de Da Vinci. A 
mostra utiliza recursos de 
realidade aumentada na apre-
sentação de projetos, desenhos e 
esboços do artista. A exposição 
está aberta à visitação até o dia 
19/8, na biblioteca Sônia Haydê 
Randazzo.

ESTÁGIO – A CPFL Energia está 
com as inscrições abertas para o 
Programa de Estágio 2020. As 
vagas são para estudantes de ciên-
cias humanas e exatas nas 
cidades de concessão da compa-
nhia: Caxias do Sul, Passo Fundo 
e São Leopoldo. Os interessados 
devem se inscrever até 15/9, no 
site www.cpfl.com.br/estagiocpfl.

SENAC – Na quarta-feira, Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) Saúde fará 
aulas experimentais gratuitas dos 
cursos Técnico em Enfermagem 
do Trabalho, Atendente de 

Nutrição, Técnico de Enfermagem 
em Instrumentação Cirúrgica, 
entre outros. Fone: 3341-0444.

UNATI – A Universidade Aberta 
da Terceira Idade da Universidade 
La Salle (Unati) está com inscri-
ções abertas. São oferecidas 
oficinas com ênfase na promoção 
da saúde e qualidade de vida que 
possibilitam o desenvolvimento 
do ser humano em diversos 
campos e estarão disponíveis 
para idosos. Fone: 3476-8622. 

ULTRAGAZ – O Programa de 
Estágio Ultragaz recebe inscrições 

até 8/9 pelo site www.ciadeesta-
gios.com.br/Ultragaz. As oportuni-
dades contemplam estudantes nos 
cursos de Engenharia, Economia, 
Administração, Relações Interna-
cionais, Ciência e Tecnologia, 
Comércio Exterior, Tecnologia da 
Informação, Publicidade e 
Propaganda, Marketing e Matemá-
tica, com previsão de formação 
em dezembro de 2020.

GARIBALDI – No dia 4/9, das 8h 
às 12h, ocorrerá a oficina de 
construção do Plano de Ações 
para o desenvolvimento do 
Turismo 2019-2021, com o tema 

Qual o futuro do turismo em 
Garibaldi? Vamos construir 
juntos. A atividade é coordenada 
pela consultora do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae-RS) e 
ex-secretária de Turismo e 
Cultura, Ivane Fávero. Local: 
Pousada dos Frades, em Garibal-
di. Fone: (54) 3462-8235.

MEDIAÇÃO – No dia 14/9, 
ocorrerá o curso de Mediação 
empresarial. Os interessados 
podem entrar em contato pelo 
e-mail cma@crars.org.br ou pelo 
telefone 3014-4769.

 ⁄ CURSOS E CONCURSOS

 ⁄ DIVERSAS

IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS
12.08 DIFAL Último dia para o recolhimento do ICMS devido a título de diferencial de alíquotas por empresas distribuidoras de energia elétrica e por empresas de telecomunica-

ções, referente às suas aquisições de material e de bens para compor seus ativos imobilizados e referente aos serviços de transporte tomados iniciados em outra UF.

12.08 GIA Último dia para envio do arquivo da GIA pelos estabelecimentos prestadores de serviços aquaviários de carga.

12.08 ICMS Último dia para o recolhimento do ICMS referente às operações com biodiesel - B100.

12.08 ICMS Último dia para o recolhimento do ICMS referente às operações de liquidação fi nanceira no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

12.08 ICMS Último dia para o recolhimento do ICMS referente às saídas, promovidas por estabelecimento abatedor, de carne verde de aves, inclusive as simplesmente tempera-
das.

12.08 ICMS Último dia para o recolhimento da parcela complementar do ICMS, referente às saídas de cimento promovidas por estabelecimentos optantes pela apuração mensal do 
imposto.

12.08 ICMS Último dia para o recolhimento do ICMS referente às saídas de cimento promovidas por estabelecimentos não optantes pela apuração mensal do imposto.

12.08 ICMS Último dia para o recolhimento da parcela complementar do ICMS, referente às saídas de combustíveis líquidos e gasosos, de lubrifi cantes e de gás natural, promovi-
das por distribuidora de combustíveis optantes pela apuração mensal do imposto.

12.08 ICMS Último dia para o recolhimento do ICMS referente às saídas internas de energia elétrica a consumidor fi nal, promovidas por estabelecimento gerador ou comercializa-
dor.

12.08 ICMS Último dia para o recolhimento do ICMS referente ao fornecimento de energia elétrica promovido pelos distribuidores não optantes pela apuração mensal do imposto.

(51) 3373.5509
www.espacoconte.com.br

Leticia
Retângulo




