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Quinta-feira, 15 de agosto de 2019

agenda
Veja muito mais em www.jornaldocomercio.com

⁄ TRIBUTOS Fonte: www.informanet.com.br

IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS
15.08

EFD

Último dia para transmissão do arquivo da Escrituração Fiscal Digital.

15.08

GIA

Último dia para envio do arquivo da GIA pelos estabelecimentos que não tenham prazo específico estabelecido.

15.08

GIA

Último dia para envio do arquivo da GIA pelos estabelecimentos prestadores de serviços de telecomunicações.

15.08

ICMS

Último dia para o recolhimento do ICMS referente às saídas de combustíveis líquidos e gasosos, de lubrificantes e de gás natural, promovidas por distribuidora de
combustíveis não optantes pela apuração mensal do imposto.

15.08

NFG

Último dia para transmissão do arquivo da Nota Fiscal Gaúcha pelos estabelecimentos cujo oitavo dígito do CNPJ seja “5”.

15.08

CIDE

15.08

CIDE

15.08

DCP

15.08
15.08

DCTEF
Para os contribuintes obrigados, transmissão de dados através das informações geradas nas escriturações do eSocial, EFD-Reinf, ou nos módulos integrantes do Sped.
WEB
EFD
Entrega da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (RFD-Reinf), para todas as pessoas físicas e jurídicas obrigadas.
REINF

⁄ CURSOS E CONCURSOS

IEE – No sábado, das 14h às 16h,
o Instituto de Estudos Empresariais (IEE) promoverá oficina
sobre educação financeira a
adolescentes do Abrigo João

Paulo II, em Porto Alegre.
INFORMÁTICA – Estão abertas as
matrículas para o curso técnico
em Informática da Faculdade e
Escola Técnica Alcides Maya. O
curso terá duração de dois anos e
meio mais estágio. As aulas se
iniciam no dia 2/9 com vagas nos
três turnos. Local: rua Dr. Flores,
396, em Porto Alegre. Fone:
3254-8383.
HABILIDADES – No dia 20/8, a
empresa Perda Zero realizará o

treinamento Desenvolvendo
habilidades de solução e prevenção de problemas. Local: avenida
Assis Brasil, 9.300, em Porto
Alegre. E-mail: comercial@
perdazero.com.br.
ESTÁGIO – O Grupo Movile,
holding investidora de apps como
iFood e Sympla, além de desenvolvedora de empresas como
PlayKids e Wavy, lança seu
programa de estágio e de jovens
talentos, com mais de 100 vagas,
inclusive em Porto Alegre. Podem

se inscrever pessoas de todas as
áreas e instituições de ensino, não
há pré-requisitos de idiomas.
Inscrições pelo link movile.com/
mobiledream.
RGE – A Rio Grande Energia (RGE)
está com inscrições abertas para o
processo seletivo do Curso de
formação de Eletricistas de redes
aéreas que será oferecido em São
Leopoldo. O curso gratuito será
ministrado em horário noturno e
terá início no dia 20/8. Site: www.
rge-rs.com.br.

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

Assinaturas
Mensal
Trimestral à vista
1+1
Semestral à vista
1+1
1+2
1+3
Anual à vista
1+1
1+2
1+3
1+4
1+5

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

66,00
198,00
99,00
396,00
198,00
132,00
99,00
792,00
396,00
264,00
198,00
158,40
132,00

Pagamento com todos os cartões,
débito em conta
(BB, Banrisul, Bradesco,
CEF, Santander, Itaú, Sicredi)
Consulte outros planos promocionais
www.jornaldocomercio.com/assine

Departamento Comercial
Atendimento às agências
Telefone (51) 3213.1333
agencias@jornaldocomercio.com.br
Atendimento ao anunciante
Telefones (51) 3213.1331
comercial@jornaldocomercio.com.br

⁄ DIVERSAS

ALEMANHA – Hoje, das 12h às
14h, ocorre reunião-almoço da
Câmara Brasil-Alemanha no Rio
Grande do Sul com palestra do
presidente internacional do
Conselho Empresarial da América
Latina (Ceal), Ingo Plöger. Ele vai
falar sobre as perspectivas
oferecidas pelo recente acordo
econômico estabelecido entre
Mercosul e União Europeia. Local:
Hotel Plaza São Rafael, na avenida
Alberto Bins, 514, em Porto Alegre.
Fone: 3222-5766. Site: https://lnkd.
in/eetKwAs.

circulacao@jornaldocomercio.com.br

Atendimento ao Assinante

Último dia para recolhimento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural,
exceto sob a forma liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível.
Recolhimento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
Entrega do DCP pelas pessoas jurídicas produtoras e exportadoras de produtos industrializados nacionais, que apurem crédito presumido de Imposto sobre Produtos
Industrializados como forma de ressarcimento da incidência cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins sobre as receitas ocorridas no último trimestre-calendário.

UERGS – A Universidade Estadual
do Rio Grande do Sul (Uergs) abre
processo seletivo para contratação
de professores substitutos das
áreas de Engenharia Elétrica;
Biotecnologia; e Administração,
Economia ou Finanças. As
inscrições se encerram em dia
25/9. Site: uergs.edu.br.

Departamento de Circulação

JORNADA – Nesta sexta-feira,
o Sindicato dos Hospitais e
Clínicas de Porto Alegre promoverá a 6ª edição da Jornada de
Processamento de Produtos para a
Saúde. Com foco nas diferentes
realidades enfrentadas pelos
profissionais que atuam em
Centrais de Materiais Esterilizados, o evento será realizado na
Associação Médica do Rio Grande
do Sul (Amrigs).
PATRIMÔNIO – Nesta sexta-feira,
das 8h45min às 12h e das

13h30min às 18h, o Ministério
Público do Estado do Rio Grande
do Sul promoverá O Dia do
Patrimônio Cultural: encontro de
reflexão, atividade educacional
que visa celebrar e refletir sobre o
Dia Nacional e Estadual do
Patrimônio Cultural, comemorado
em 17/8. Local: praça Mal.
Deodoro, 110, em Porto Alegre.
Fone: 3214-8255.
SIMPÓSIO – Nesta sexta-feira e no
sábado, ocorrerá, na Universidade
de Caxias do Sul (UCS), a quarta

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

edição do Simpósio Gaúcho de
Engenharia de Produção. A
programação reunirá palestras,
minicursos com atividades
práticas, apresentação de artigos e
visitas técnicas.
ADCE – No sábado, a Associação
dos Dirigentes Cristãos (ADCE)
– Caxias do Sul fará a 17ª edição
gastronômica beneficente que
leva empresários e autoridades
para a cozinha, no Tulipa – restaurante da Festa da Uva. E-mail:
adce@adcecaxiasdosul.org.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

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

Administrativo e Financeiro
Telefone (51) 3213.1381
inanceiro@jornaldocomercio.com.br
rh@jornaldocomercio.com.br
suprimentos@jornaldocomercio.com.br

51 3373.5509
@tecmasulrs
.tecmasul.com.br
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Alto Rendimento

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

