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Atendimento ao Assinante
Telefone (51) 3213.1313
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atendimento@jornaldocomercio.com.br

Vendas de Assinaturas
Telefone (51) 3213.1326

vendas.assinaturas@jornaldocomercio.com.br

Exemplar avulso: R$ 3,50

Henderson Comunicação
Brasília - DF

QI 23. LOTE 09 BLOCO A 604 GUARÁ II 
71060-636

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

Departamento Comercial
Atendimento às agências e anunciantes

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

Operações comerciais
Tel: (51) 3213.1355

anuncios@jornaldocomercio.com.br
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Tel: (51) 3213.1331 / 3213.1338
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Mensal R$ 68,90
Trimestral à vista R$ 192,00
1+2 R$ 68,90
Total Parcelado R$ 206,70
Semestral à vista R$ 385,00
1+5 R$ 68,90
Total Parcelado R$ 413,40
Anual à vista R$ 770,00
1+11 R$ 68,90
Total Parcelado R$ 826,80

Assinaturas

Formas de Pagamento:   
Cartões de Crédito (VISA, MASTER, 
ELO,  AMERICAN e DINERS) 
Débito em Conta: BB, Bradesco, Banrisul, 
CEF, Santander, Sicredi e Itaú e Pix
Boleto Bancário.

Consulte nossos planos promocionais em: 
www.jornaldocomercio.com/assine

 ⁄ TRIBUTOS Fonte: www.informanet.com.br

IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS
25.11 IPI Recolhimento do IPI para todos os produtos (exceto cigarros, NCM 2402.20), referente aos fatos geradores ocorridos no mês anterior.

28.11 ICMS Recolhimento do imposto em relação às quantifi cações de fornecimento de energia elétrica no período de 1° a 20 de cada mês (exceto quando o distribuidor 
optar pelo disposto no art. 38, § 2°, do Livro I do RICMS/RS), até o dia 27 do mês da quantifi cação.

30.11 13º Salário Prazo fi nal para o pagamento da 1ª parcela do 13° salário.

30.11 DME Entrega da Declaração sobre Operações Liquidadas com Moedas em Espécie (DME), referente a recebimento de valores em espécie no mês anterior.

30.11 IRPJ Recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) calculado com base no Lucro Real estimativa, referente ao mês anterior.

01.12 INSS Afi xar cópia da guia de pagamento, relativamente à competência anterior, durante o período de um mês, no quadro de horário de que trata o artigo 74 da CLT.

08.12 IPTU e TCL Recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a Taxa de Coleta de Lixo (TCL), relativamente à décima parcela, até 08.12.2022.

 ⁄ INDÚSTRIA

Lojistas garantem 70% das compras para a próxima estação em evento

Termômetro do mercado cal-
çadista, a 12ª Zero Grau, feira da 
indústria setorial, encerrou os 
três dias de intensa movimenta-
ção com um público superior a 12 
mil lojistas circulando pelos 300 
estantes que expuseram mais 
de 1,2 mil marcas de calçados e 
acessórios. Apesar do receio de 
empresários com o momento de 
transição do governo federal, a 
organização do evento estima 

que 70% da compras de merca-
doria para o outono/inverno 2023 
– que corresponde a 30% a 40% 
da produção da indústria destina-
da ao primeiro trimestre. O even-
to foi realizado no Serra Park, 
em Gramado.

Na avaliação do diretor da 
Merkator Feiras e Eventos, Frede-
rico Plestch, é impossível estimar 
um valor das negociações forma-
lizadas durante a mostra. “Nem 
todos os acordos são finalizados 
aqui, mas os pedidos e encami-
nhamentos que partem destes 
pavilhões norteiam o primeiro 
trimestre de 2023, tanto para a 

indústria como para o comércio”, 
explica. Mas ele destaca que, den-
tro dos pavilhões, são extraídos 
índices importantes “desde cria-
ção de empregos, investimentos 
nos parques industriais, remode-
lação e adaptações do varejo em 
tecnologias digitais.”

Para as empresas a participa-
ção na feira é fundamental. Em 
sua estreia no evento,  a KE Ltda, 
uma das parceiras da Colcci no 
Brasil, buscou ampliar a cliente-
la na área da sapataria. Segundo 
Diego Razera, gerente comercial 
da empresa, a expectativa para 
2023 é de crescimento de 20%. 

Durante a exposição, a Arezzo&-
Co, por exemplo, apresentou a 
caçula do grupo, a My Shoes, ad-
quirida em 2021, aposta na moda 
acessível, com ticket médio de R$ 
250,00 para a moda inverno. “Se 
olharmos para 2022, concluímos 
que a marca já nasce grande. Su-
perou nossas expectativas, esta-
mos presentes em 1,8 mil pontos 
de venda em todo o Brasil”, res-
salta a dirigente.

Projeção da Associação Bra-
sileira das Indústrias de Calça-
dos (Abicalçados) aponta para 
um crescimento de 1,6% do setor 
para 2023.

Maria Amélia Vargas
economia@jornaldocomercio.com.br

Em relação à matéria “CEEE 
Equatorial investe R$ 123,4 milhões 
no RS”, a companhia de energia 
esclarece que o valor exposto no 
título reflete uma parte dos inves-
timentos aplicados pela empresa 
neste ano no Estado. Somente nos 
primeiros nove meses de 2022, fo-
ram R$ 494 milhões aportados. Os 
investimentos totais serão detalha-
dos oportunamente, em divulga-
ção de resultados oficial.

A empresa esclarece ainda 

que aproximadamente R$ 20 mi-
lhões investidos para projetos de 
eficiência energética, incluindo 
ações do E+ Comunidade e E+ Lu-
zes da Cidade, são oriundos do 
Programa de Eficiência Energética 
da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), repassados, por-
tanto, pela agência reguladora.

Em relação às novas subesta-
ções da Zona Norte de Porto Ale-
gre e do Salso, em Santa Vitória 
do Palmar, o investimento foi ini-
ciado, mas as energizações serão 
concluídas somente em 2023.

 ⁄ CORREÇÃO

CEEE Equatorial diz que aportes em 
2022 vão superar R$ 123,4 milhões
Empresa informa que valor reflete apenas parte do investimento feito no Rio Grande do Sul no ano

Subestação da CEEE Equatorial em Guaíba recebeu melhorias 

CEEE EQUATORIAL/DIVULGAÇÃO/JC

(51) 3373.5509
www.espacoconte.com.br


