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Crescer com sustentabilidade e 
empreendedorismo, oferecer Assessoria 
Contábil da mais alta qualidade, contar 
com equipe de profissionais especialistas 
em todas as áreas, trabalhar pautados na 
gestão da Qualidade Norma ISO  
9001:2015, essa é a receita do Orca 
Contabilidade. A empresa que nasceu há 
24 anos em Toledo, comemorou no mês 
de março 11 anos da filial na cidade de 
Cascavel. “O Orca Contabilidade 
Cascavel comemora seus 11 anos. O 
sucesso da nossa empresa se deve a 
nossa equipe e aos nossos clientes. 
Esses 11 anos provam a competência da 
equipe, da harmonia e unidade de 
esforços e de objetivos. Ao comemorar 
mais um ano de existência superando 
resultados, podemos acreditar em um 
futuro cada vez mais promissor”, declara 
a contadora Juceli Stefanski, diretora da 
filial Cascavel. 
Crescimento - “Estamos felizes com o 
desempenho do escritório e com a 
confiança depositada em nós pelos 
nossos clientes. Assessoria empresarial 

de qualidade é imprescindível para as 
empresas crescerem com solidez e nós 
do Orca estamos sempre atentos e 
preparados ao lado das centenas de 
clientes que acreditam no escritório, na 
equipe de profissionais especializados em 
todos os setores contábeis”, destaca o 
diretor do Orca, o empresário Celso Lopes 
da Silva. 
Otimismo - O empresário avalia com 
otimismo a economia do mercado 
brasileiro e destaca que a assessoria 
contábil desempenha importante papel 
nas empresas. “Sempre vejo o futuro com 
otimismo e, para colhermos bons frutos 
no futuro temos que agir hoje, investir com 
segurança. Empreender é uma tarefa que 
exige muita disciplina, coragem, 
competência, inovação e muito foco em 
planejamento”, explica o empresário que 
acrescenta: “é fundamental acreditar no 
empreendedorismo, na atividade que a 
empresa está desempenhando, nas 
pessoas, no trabalho em equipe desen-
volvido com ética, profissionalismo e em 
investimentos sólidos”, afirma Silva. 

em Cascavel 
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O trabalhador que pedir demissão está 
mais perto de poder sacar integralmente o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Um projeto de lei do Senado com 
esse objetivo, o PLS 392/2016, foi aprova-
do nesta quarta-feira (11) pela Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) da Casa.
Como o projeto foi apreciado em caráter 

terminativo, caso não haja apresentação 
de recurso para análise do tema no 
plenário da Casa, o texto seguirá 
diretamente para apreciação na Câmara 
dos Deputados.
Atualmente, a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) já prevê o resgate de 80% 
do FGTS em casos de demissão por 

acordo entre patrão e empregado.
Para o relator da máteria na CAS, senador 
Paulo Paim (PT-RS), este é um passo a 
mais rumo à "correção de uma distorção 
histórica" na legislação que trata do FGTS, 
que buscava restringir o acesso a esses 
recursos que são do trabalhador. (Fonte: 
Agência Brasil)

O Paraná encerrou a colheita da safra de 
grãos de verão 2017/18 com uma produção 
de 22,3 milhões de toneladas, 12% menor 
que a obtida em 2016/17. A Secretaria de 
Estado da Agricultura e Abastecimento prevê 
para o ano todo uma produção de 38,9 
milhões de toneladas de grãos, uma queda 
de 7% em relação ao ano passado, cujo 
volume alcançou 41,6 milhões de toneladas.
Essa redução ocorre em função dos 
problemas climáticos ocorridos durante o 
ciclo dos cultivos de feijão, milho e soja. 
Ainda assim, a safra é considerada 
excelente, atesta a Secretaria da Agricultura e 
do Abastecimento, que divulgou nesta 
sexta-feira (27) o relatório mensal de acom-
panhamento de safra referente ao mês de 
abril.
Para o diretor do Departamento de Economia 
Rural (Deral), Francisco Carlos Simioni, não 
fosse o fator climático com muita chuva 
registrada em janeiro e fevereiro deste ano, 
no pico do verão, as safras de milho e soja 
teriam resultados semelhantes aos da safra 
2016/17, que foi considerada excepcional. 
Esse foi o fator que puxou para baixo as 
produtividades em torno de 10% para o milho 
e 7% para a soja. Entre os grãos de verão, 
somente o feijão apresentou perdas mais 
elevadas na primeira safra, disse.
Em contrapartida, se os produtores não 

conseguiram obter a produtividade 
esperada inicialmente, agora estão sendo 
compensados pelos bons preços, afirmou 
Simioni.
Segundo ele, a comercialização está 
passando por um bom momento. A soja 
está proporcionando um ganho médio de 
até R$ 18,00 por saca e na mesma toada 
segue o complexo (farelo e óleo) quando 
comparado com o mesmo período em 
2017. Para o milho, estima-se um ganho 
médio de R$ 10,00 em cada saca vendida.
Simioni alerta para que o produtor fique 
atento a esse momento, principalmente 
em relação ao câmbio que está favorável à 

comercialização das commodities, um dos 
melhores desde janeiro/2017.
Ele ressalta ainda em relação as oportuni-
dades de investimentos. Com os indica-
dores econômicos mostrando uma tendên-
cia mais firme para a consolidação da 
retomada do crescimento no País, a 
rentabilidade melhor das commodities e, 
possivelmente uma de redução dos juros 
dos financiamentos agrícolas, o momento é 
propício ao planejamento de novos investi-
mentos. “Contudo, é necessário aguardar a 
divulgação do novo Plano Agrícola e 
Pecuário que deverá ser anunciado no mês 
de maio”, disse. (Fonte: ANPr)

Preços das commodities dis-
param e compensam safra menor

Senado aprova proposta que permite 
saque do FGTS a quem pede demissão
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O Interior do Estado abriu 90,3% das vagas 
de emprego geradas no Paraná desde 2011. 
No embalo do agronegócio e investimentos 
atraídos pelo programa Paraná Competitivo, 
foram criadas 222,1 mil novas vagas com 
carteira assinada até março de 2018 no 
Interior. Somando a capital, foram 246 mil 
contratações realizadas em todo o Estado no 
período.
O volume é o saldo entre admissões e 
demissões no período, conforma levantam-
ento do Instituto Paranaense de Desenvolvi-
mento Econômico Social (Ipardes) que está 
baseado no Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do Ministério do 
Trabalho. “É uma notícia importante. A 
descentralização da economia permite o 
crescimento do emprego em todo o Estado. 
Estas novas oportunidades geram renda, 
movimentam a economia local e melhoram a 
vida da nossa gente”, comemora a governa-
dora Cida Borghetti.
Mesmo com a crise, que jogou o País na 
maior recessão da sua história e aumentou o 
desemprego, o Paraná foi o terceiro Estado 
que mais criou empregos formais no Brasil 
nesta década. Ficou atrás apenas de São 
Paulo (429.132) e Santa Catarina (249.553). 
O saldo do Estado respondeu por 10,8% do 
total de empregos gerados no País.
SETORES – De acordo o Ipardes, o setor de 
serviços foi o que mais criou empregos no 
Estado desde 2011, com um saldo de 
169.451 vagas. A seguir vem o comércio, 
com 87.029 vagas, e a agropecuária, com 

6.423 empregos.
O levantamento mostra que Curitiba foi a 
cidade, isoladamente, a cidade que mais 
gerou vagas, com 20.240 empregos, entre 
janeiro de 2011 e março de 2018. Em 
seguida estão Maringá, com 18.684, 
Cascavel, com 14.534, Foz do Iguaçu, 
com 10.608 vagas, Ponta Grossa, com 
8.902 e Londrina, com 8.013 vagas.
PARTICIPAÇÃO - No primeiro trimestre de 
2018, o interior segue na dianteira, mas 
com o fim da crise econômica, a região de 

Curitiba voltou a contratar e a diferença 
diminuiu. “A tendência é que, aos poucos, o 
interior volte ao patamar tradicional de 
participação na geração de empregos”, 
afirma Suzuki Júnior, diretor presidente do 
Ipardes.
De janeiro a março, o interior ficou com uma 
participação de 65,4% nas contratações 
com carteira assinada no primeiro trimestre. 
Foram 17.022 vagas de janeiro a março de 
2018. Já a região metropolitana de Curitiba 
respondeu por 34,6%, ou 8.995 vagas.

Interior fica com 90% dos 246 mil 
empregos criados no Paraná

Os recursos virão do corte de igual valor no 
programa do seguro-desemprego. Proposta 
segue para sanção presidencial
O Plenário do Congresso Nacional aprovou, 
no dia 2 de Maio, proposta (PLN 8/18) que 
abre crédito suplementar de R$ 1,16 bilhão 
para o Fundo de Garantia à Exportação 
(FGE). A matéria será enviada à sanção 
presidencial.
Os recursos suplementados virão do 
cancelamento de igual valor do programa do 
seguro-desemprego.
Apesar de o FGE possuir superavit de cerca 
de R$ 4,5 bilhões, a possibilidade de não 
pagamento de parcelas devidas pela 
Venezuela e por Moçambique na compra de 

serviços exportados pelo Brasil e garantidos 
pelo fundo levou o governo à decisão de 
enviar o projeto para reforçar o caixa do 
FGE.
A complementação evita que o dispêndio do 
FGE afete a meta de resultado primário de 
2018, que é um deficit de R$ 159 bilhões. 
Também impede que o limite da despesa 
primária deste ano seja alterado, como 
determina a emenda que criou o teto dos 
gastos públicos (Emenda Constitucional 95).
As dívidas de Venezuela e Moçambique são 
perante o Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES). 
Entretanto, a proposta aprovada não 
especifica que o dinheiro deva ser usado 

para cobrir exclusivamente a falta de 
pagamento por parte desses países. Sua 
incorporação ao FGE permite a cobertura da 
dívida de qualquer outra nação que não 
honrar seus compromissos.
Criado pela Lei 9.818/99, o FGE é um fundo 
vinculado ao Ministério da Fazenda que tem 
como finalidade cobrir o aval da União nas 
operações de Seguro de Crédito à Expor-
tação (SCE). O SCE fornece seguro às 
exportações brasileiras contra os riscos 
comerciais e políticos, entre outros. O 
exportador que tiver o seguro com garantia 
da União recebe os recursos do FGE caso o 
importador estrangeiro não honre seus 
compromissos.

Congresso aprova crédito suplementar de R$ 1,16 bi
para o Fundo de Garantia à Exportação
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Confira as condições de 
parcelamento: 
 
Quem pode aderir ao Refis? 
Todas as empresas com débitos do 
Simples Nacional, mesmo que não sejam 
mais optantes ou tenham sido baixadas, que 
têm dívidas tributárias relativas a impostos 
apurados na forma do Simples podem pedir 
o parcelamento dos débitos. O pedido de 
refinanciamento implicará na desistência 
compulsória e definitiva de parcelamento 
anterior, sem restabelecimento dos 
parcelamentos rescindidos caso não seja 
efetuado o pagamento da primeira 
prestação. 
 té quando é possível aderir ao Refis? 
Os interessados poderão aderir ao Pert-SN 
em até 90 dias após a entrada da lei em vigor 
(9 de julho)
Como solicitar o parcelamento das 
dívidas? 
Os empresários interessados no refinancia-
mento devem acessar o site da Receita 
Federal ou o Portal do Simples Nacional.
Quais as condições de refinanciamento 
para as MPE? 
O empresário deverá fazer o pagamento em 
espécie de, no mínimo, 5% (cinco por cento) 
do valor da dívida consolidada, sem 

reduções, em até cinco parcelas mensais 
e sucessivas, e poderá pagar o restante:
a) Liquidado integralmente, em parcela 
única, com redução de 90% (noventa por 
cento) dos juros de mora, 70% (setenta 
por cento) das multas de mora, de ofício 
ou isoladas e 100% (cem por cento) dos 
encargos legais, inclusive honorários 
advocatícios;
b) Parcelado em até cento e quarenta e 
cinco parcelas mensais e sucessivas, com 
redução de 80% (oitenta por cento) dos 
juros de mora, 50% (cinquenta por cento) 
das multas de mora, de ofício ou isoladas 
e 100% (cem por cento) dos encargos 
legais, inclusive honorários advocatícios;
c) Parcelado em até cento e setenta e 
cinco parcelas mensais e sucessivas, com 
redução de 50% (cinquenta por cento) dos 
juros de mora, 25% (vinte e cinco por 
cento) das multas de mora, de ofício ou 
isoladas e 100% (cem por cento) dos 
encargos legais, inclusive honorários 
advocatícios.
Qual o valor mínimo das parcelas?
O valor mínimo das prestações será de R$ 
300,00, exceto no caso dos Microempreend-
edores Individuais (MEI), cujo valor ainda 
será definido pelo Comitê Gestor do Simples 
Nacional (CGSN). (Fonte: Agência Sebrae)

Pequenos negócios já podem pedir 
parcelamento de dívidas tributárias
Foi publicada na segunda-feira (9) a Lei 
Complementar 162/2018, que autoriza o 
refinanciamento das dívidas fiscais (Refis) 
das micro e pequenas empresas. A partir da 
publicação da lei no Diário Oficial da União, 
as empresas terão 90 dias para aderir ao 
refinanciamento, por meio do site da Receita 
Federal ou do Simples Nacional. 
A Lei Complementar institui O Programa 
Especial de Regularização Tributária das 
Micro Empresas e Empresas de Pequeno 
Porte optantes pelo Simples Nacional 
(Pert-SN) e garante o refinanciamento das 
dívidas vencidas até novembro de 2017 e 
apurados na forma do Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte (Simples 
Nacional). 
O Refis das MPE foi aprovado pele Câmara e 
pelo Senado em dezembro, mas vetado pela 
Presidência da República em janeiro. No 
último dia 3, porém, após ampla mobilização 
do Sebrae, o Congresso Nacional derrubou o 
veto à lei de parcelamento das dívidas 
tributárias em até 180 meses.  



 

TABELA INSS a partir de 1º de Janeiro de 2018

Salário-de-contribuição (R$)  Alíquota  INSS (%)

até R$ 1.693,72      8,00

de R$ 1.693,73, até 2.822,90  9,00

de R$ 2.822,91 até 5,645,80  11,00

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 877,67                 R$ 45,00
de R$ 877,68 a R$ 1.319,18              R$ 31,71
Acima de R$ 1.319,19                       Não tem direito ao Salário Família

TABELA DO IRRF 
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%)           Parcela a Deduzir do IR (R$)
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5%                  142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15%                   354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5%                636,13
Acima de 4.664,68 27,5%                869,36
Dedução por dependente: R$ 189,59 

INDICADORES DE INFLAÇÃO (VARIAÇÕES PERCENTUAIS) ÚLTIMOS 12 MESES
FONTE: FGV, IBGE, FIPE E DIEESE

Tabelas Simples Nacional

FONTE     MAR        MAIO       JUN          JUL          AGO         SET          OUT         NOV       DEZ         JAN        FEV         MAR      NO ANO    ULT. 12 M.

0,IPC/FIPE      0,14        -0,05         0,05          0,17   0,10         0,02 0,32 0,29 0,55          0,46         -0,42 0,00 0,03            1,93

IGP/DI     -0,38       -0,51        -0,96         -0,30        -0,24 0,62 0,10          0,80 0,74          0,58           0,15 0,56 1,29            0,75

IGP/M     -1,10        -0,93       -0,67         -0,72         0,10 0,47 0,20          0,89          0,89          0,76           0,07 0,64 1,47            0,25

IPCA      0,25    0,14         0,23           0,24         0,19 0,16 0,42 0,28 0,44          0,29  0,32 0,09 0,70            2,68

INPC/IBGE      0,32    0,08        -0,30           0,17       -0,03         -0,02 0,37 0,18 0,26          0,23  0,18 0,07 0,48            1,55

TAXA SELIC      0,98    0,90         0,80           0,81         0,75  0,66 0,66 0,59 0,58          0,57  0,50 0,50 6,81            1,09

Salário Mínimo de 1994 a 2018

ANO         VIGÊNCIA         VALOR R$      BASE LEGAL (LEI NO)        DATA
1994       01.07.94            64,79                     9.069                          29.06.95
1994       01.09.94            70,00                     9.063                          14.06.95
1995      01.05.95            100,00                   9.032                          28.04.95
1996       01.05.96            112,00                   9.971                          18.05.00
1997       01.05.97            120,00                   9.971                          18.05.00
1998       01.05.98            130,00                   9.971                          18.05.00
1999       01.05.99            136,00                   9.971                          18.05.00
2000       03.04.00            151,00                   9.971                          18.05.00
2001       01.04.01            160,00              MP no 2194-6                  24.08.01
2002       01.04.02            200,00                 10.525                          07.08.02
2003       01.04.03            240,00                 10.699                          10.07.03
2004       01.05.04            260,00                 10.888                          25.06.04
2005       01.05.05            300,00               MP no 248                       22.04.05
2006      01.04.06            350,00               MP no 288                       14.04.06
2007       01.04.07            380,00               MP no 362                       29.03.07
2008       01.03.08            415,00               MP no 421                       29.02.08
2009       01.02.09            465,00
2010       01.01.10            510,00
2011       01.01.11            540,00
2011       01.03.11            545,00
2012       01.01.12            622,00
2013      01.01.13            678,00
2014       01.01.14            724,00
2015       01.01.15            788,00
2016       01.01.16            880,00
2017      01.01.17            937,00
2018 01.01.18          954,00        Decreto 9.255/2017      29.12.17

Lei 11.944/2009
Lei 12.255/2010

MP 516/2010
Lei 12.382/2011

Decreto 7.655/2011
Decreto 7.872/2012
Decreto 8.166/2013
Decreto 8.381/2014
Decreto 8.618/2015
Decreto 8.948/2016

29.05.09
16.06.10
31.12.10
28.02.11
26.12.11
26.12.12
24.12.13
30.12.14
30.12.15
30.12.16

Vigência a partir de 01/01/2018 Lei 155/2016


