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economia

CEO da Calçados Beira Rio destaca
potencial econômico da Metade Sul
Dirigente afirmou ainda que o Estado deve criar mecanismos para atrair investimentos
⁄⁄ EMPREENDEDORISMO
Osni Machado
osni.machado@jornaldocomercio.com.br

Presidente da Calçados Beira
Rio, o empresário Roberto Argenta defende o desenvolvimento do
Estado através da iniciativa privada e tendo como foco, principalmente, a Metade Sul. Argenta, que
também é pré-candidato ao governo do Estado pelo PSC, participou
ontem do tradicional Tá na Mesa,
realizado pela Federasul.
Argenta explicou que a região
Sul gaúcha tem muito potencial
para produção de inúmeros produtos e pode tranquilamente receber
mais indústrias e agroindústrias.
Ele cita o sucesso, por exemplo,
com a produção de azeite de oliva.
“Consumimos apenas 1% do azeite
de oliva que produzimos”, afirmou,
referindo-se ao grande mercado.
Ele comentou que há um potencial muito grande de terras
para serem exploradas para outras culturas além do arroz e da
soja, a partir de municípios como

Viamão, Santana do Livramento e
Quaraí, citando também culturas
como oliveiras e uvas. “Temos que
despertar o espírito empreendedor”, explicou. Segundo ele, pode-se produzir na Metade Sul desde
hortaliças a frutas, como a pitaia, e
até flores, entre outros.
O presidente da Calçados Beira Rio explicou que o Rio Grande
do Sul deve criar mecanismos para
atrair empreendedores de fora do
Estado. Ele foi questionado se poderia ocorrer uma guerra fiscal
com outros estados? Em resposta, disse que o Rio Grande do Sul
deve estimular de algum modo o
empreendedorismo para garantir
que haja uma atividade econômica intensa em regiões pouco desenvolvidas, promovendo através dos
negócios também a fixação das
pessoas em suas regiões de origem.
Argenta foi vereador e prefeito
de Igrejinha, bem como, deputado
federal. Na Federasul, ele citou que
muitos empresários começaram
do nada e pelo esforço, cresceram
a partir do “espírito empreendedor
e para isto basta querer”.
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Roberto Argenta lembrou que infraestrutura precisa de melhorias

O empresário está bastante
otimista em relação ao futuro do
País. “O Brasil é a bola da vez na
questão econômica, assim como
foi a China há 20 anos e a América do Sul vem junto.” Empreender
hoje no Brasil, segundo ele, é um
desafio, porém, diz que o empreendedor nato vai com a cara e a coragem e procura meios para se posicionar melhor no mercado, através
de estratégia de como viabilizar

(financiar) o seu novo negócio.
Ele comenta que há muito a
ser feito no Brasil em relação à infraestrutura, principalmente em
relação à energia. O que é um problema, mas, por outro lado, também pode representar uma oportunidade. O empresário encerrou
lembrando que a Calçados Beira
Rio completou 47 anos de fundação no dia 20 de junho e hoje exporta para 95 países.

Mensal

R$

66,00

Trimestral à vista

R$

164,00

1+2

R$

64,00

Total Parcelado

R$

192,00

Semestral à vista

R$

314,00

1+5

R$

64,16

Total Parcelado

R$

384,96

Anual à vista

R$

615,00

1+11

R$

64,16

Total Parcelado

R$

770,00

Formas de Pagamento:
Cartões de Crédito (VISA, MASTER,
ELO, AMERICAN e DINERS)
Débito em Conta: BB, Bradesco, Banrisul, CEF, Santander, Sicredi e Itaú
Boleto Bancário
Consulte nossos planos promocionais em:
www.jornaldocomercio.com/assine

Departamento Comercial
Atendimento às agências e anunciantes
Telefone (51) 3213.1333
agencias@jornaldocomercio.com.br
Central de anúncios por telefone
Telefone (51) 3213.1350
telemarketing@jornaldocomercio.com.br

⁄⁄ TRIBUTOS Fonte: www.informanet.com.br

Operações comerciais
Tel: (51) 3213.1355
anuncios@jornaldocomercio.com.br

IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS
23.06

IOF

Recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), referente aos fatos geradores ocorridos no 2° decêndio do mês corrente.

24.06

IPI

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

Publicidade legal
Tel: (51) 3213.1331 / 3213.1338
comercial@jornaldocomercio.com.br

Redação

27.06

DeSTDA

Entrega da Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação (DeSTDA), pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional, até o dia 28 do
mês subsequente ao encerramento do período de apuração, ou quando for o caso, até o primeiro dia útil imediatamente seguinte.

30.06

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.

30.06

DOI

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

30.06

DME

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

Recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) calculada com base no Lucro Real estimativa, referente ao mês anterior.
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