
11Jornal do Comércio | Porto Alegre

economia
Sexta-feira e fim de semana, 20, 21 e 22 de janeiro de 2023

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) 3213.1374
politica@jornaldocomercio.com.br

Editoria de Cultura
(51) 3213.1367

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) 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

Publicidade legal
Tel: (51) 3213.1331 / 3213.1338

comercial@jornaldocomercio.com.br

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
20.01 DAS Recolhimento centralizado de impostos e contribuições devidos pelas empresas optantes pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar n° 123/2006, sobre a 

receita bruta do mês anterior.

20.01 DCTF Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) mensal relativa ao 2º mês anterior.

20.01 INSS Recolhimento das contribuições para o INSS sobre a folha de pagamento, referente à competência do mês anterior.

25.01 IOF Último dia para recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), referente aos fatos geradores ocorridos de 2° decêndio do mês anterior.

25.01 IPI Recolhimento do IPI para todos os produtos (exceto cigarros, NCM 2402.20), referente aos fatos geradores ocorridos no mês anterior.

31.01 Criptoativos Entrega das informações relativas às operações realizadas no mês anterior com criptoativos (criptomoedas ou moedas virtuais) pela pessoa física, pela jurídica e 
pela exchange de criptoativos.

31.01 DOI Entrega da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) contendo as informações relativas ao mês anterior.

A organização do South Sum-
mit Brazil 2023 confirmou a ins-
crição de 2.020 participantes de 
diversas partes do mundo na 
Competição de Startups, um re-
corde para o evento. De acordo 
com o governo do Estado, correa-
lizador da atividade, o número é 
mais do que o dobro do registra-
do na primeira edição brasileira, 
quando houve mil inscritos e cin-
co saíram vencedoras nas catego-
rias Destaque, Mais Sustentável, 
Mais Escalável, Mais Inovadora 
e Melhor Time. O encontro ocor-
re de 29 a 31 de março, em Por-
to Alegre.

As startups representam 86 
países, como Alemanha, Argenti-
na, Austrália, Azerbaijão, Cama-
rões, Chile, Colômbia, Espanha, 
Estados Unidos, Hong Kong, In-
donésia, Israel, Nepal, Paquistão, 
Ucrânia e Zimbabwe. A adesão 
corresponde a 44% dos países e 
reforça o caráter global do evento. 

Entre as empresas nacio-
nais, estão confirmadas repre-
sentantes de 92% dos estados 
brasileiros, com destaque para 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Sul, São Paulo e Santa Ca-
tarina. O prazo para o cadastro 

 ⁄ EMPREENDEDORISMO

South Summit Brazil 2023 registra 
recorde de startups inscritas
Cerca de duas mil startups participarão de competição, mais do que o dobro da edição passada

No ano passado, o South Summit Brasil teve mais de 500 palestrantes nacionais e internacionais
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terminou em 16 de janeiro e fo-
ram aceitos projetos de qual-
quer setor e em qualquer estágio 
de desenvolvimento.

A Competição de Startups 
ocorre globalmente há dez anos 
e mais de 10 bilhões de dólares 
já foram investidos por fundos 
em startups inscritas na dispu-

ta. A expectativa é de que mais 
de cem fundos estejam presentes 
neste ano.

O governador em exercício, 
Gabriel Souza, ressalta que os 
números refletem o interesse dos 
empreendedores e consolida a 
importância da edição realizada 
em solo gaúcho. “O nosso obje-

tivo é justamente esse: conectar 
startups, fundos de investimen-
tos mundiais e empresas, além 
de atuar como uma vitrine de ne-
gócios brasileiros para o mundo”, 
reforça Gabriel, que é o coorde-
nador do Gabinete de Projetos Es-
peciais, do qual o South Summit 
Brazil faz parte.

(51) 3373.5509
www.espacoconte.com.br


