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 ⁄ TRIBUTOS Fonte: www.informanet.com.br

IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS
28.06 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.

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

05/07 IOF Último dia para recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), referente aos fatos geradores ocorridos de 3° decêndio do mês anterior.

07/07 DAE Recolhimento das contribuições para o INSS e o FGTS sobre a folha de pagamento, referente à competência do mês anterior.

Estão abertas as inscrições 
para o 1º Edital Braskem: Projetos 
que Transformam, seleção inédi-
ta anunciada pela Braskem para 
apoiar projetos sociais voltados 
ao desenvolvimento local e sus-
tentável de comunidades onde 
a companhia petroquímica tem 
atuação. As organizações sociais 

interessadas em participar pode-
rão se inscrever no site da Prosas, 
empresa responsável pela elabo-
ração do edital, entre os dias 20 
de junho e 14 de julho.

No RS, a empresa seleciona-
rá iniciativas de Triunfo, Mon-
tenegro, Nova Santa Rita e Rio 
Grande para receberem recursos 
que podem chegar a R$ 80 mil 
por ação. Outros estados também 

serão contemplados, como Rio 
de Janeiro, São Paulo, Alagoas e 
Bahia. No total, o edital destinará 
R$ 1 milhão para até 15 iniciativas 
nos cinco estados contemplados.

Para este edital, serão prio-
rizadas as instituições com ini-
ciativas voltadas à economia cir-
cular, educação ou inovação e 
empreendedorismo e que promo-
vam a inclusão social de públicos 

vulneráveis. Os projetos devem 
contribuir para o desenvolvimen-
to sustentável das comunidades e 
atender a alguns requisitos, como 
serem executados em até 12 me-
ses e serem desenvolvidos por 
instituições que já atuam com-
provadamente no local.

Regulamento e inscrições do 
edital disponível em: http://edi-
talbraskem2022.prosas.com.br.

 ⁄ INDÚSTRIA

Braskem abre inscrições para edital 
que vai apoiar projetos sociais
No RS, a empresa selecionará iniciativas de Triunfo, Montenegro, Nova Santa Rita e Rio Grande 

Programa de estágio da Gerdau tem mais de 30 vagas abertas no RS
Estão abertas até o dia 29 de 

junho as inscrições do G.Start, 
programa de estágio da Gerdau. 
Nesta nova edição, são mais de 30 
vagas para estudantes universitá-
rios de Sapucaia do Sul e Char-
queadas no Rio Grande do Sul. 
As inscrições para o programa 
podem ser feitas pelo site www.
estagiogerdau2022.com.br.

Podem se candidatar estu-
dantes dos cursos de Administra-
ção, Ciências Contábeis, Comércio 
Exterior, Engenharias, Economia, 
Psicologia, Pedagogia, Sistemas 

de Informação e áreas correlatas. 
As vagas também abrangem os 
cursos de Gestão Financeira, RH, 
Contabilidade e Logística, nas mo-
dalidades presencial ou EAD, com 
disponibilidade para estagiar por, 
no mínimo, um ano, com vontade 
de aprender e se desenvolver, e 
que estejam dispostos a colaborar 
com a construção da Gerdau do 
futuro. O processo seletivo inclui 
inscrição online, dinâmicas e en-
trevistas individuais, com o início 
do estágio previsto para setembro 
de 2022.

De acordo com Flávia Nar-
don, gerente global de Cultura e 
Gestão de Talentos da Gerdau, o 
programa G.Start reforça o com-
promisso da empresa de empode-
rar pessoas que constroem o futu-
ro e de estimular o protagonismo 
destes novos profissionais. “Para 
a Gerdau, a construção de um 
ambiente de trabalho diverso e 
inclusivo é um dos nossos princí-
pios, e contribui com o desenvol-
vimento humano e com a cultura 
de inovação. Os programas de en-
trada da empresa apresentam um 

olhar atento à diversidade e inclu-
são, de modo a refletir a diversi-
dade da nossa sociedade e apre-
sentar oportunidades para todas 
as pessoas”, afirma Flávia.

A Gerdau oferece aos estu-
dantes contratados pelo programa 
G.Start bolsa-auxílio, assistência 
médica e auxílio medicamento, 
assistência odontológica, teleme-
dicina Einstein Conecta, vale-re-
feição ou refeitório (de acordo 
com a localidade), vale-trans-
porte ou fretado (de acordo com 
a localidade).
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