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O município de Toledo se destacou mais 
uma vez no Índice Firjan de Desenvolvimento 
Municipal (IFDM). Divulgado na quinta-feira 
(28), pela Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Toledo se 
encontra na 7ª posição nacional e 2ª 
estadual no ranking IFDM - Consolidado. A 
pesquisa analisa estatísticas sociais de 5.471 
municípios brasileiros. 

O plenário do Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu no dia 29 de junho, por 6 
votos a 3, manter a extinção da obrigato-
riedade da contribuição sindical, 
aprovado pelo Congresso no ano 
passado como parte da reforma 
trabalhista.

Supremo 
mantém fim do 

imposto sindical 
obrigatório

Toledo ocupa 7º lugar no País

O IFDM consiste no estudo de acompanham-
ento anual do desenvolvimento socioeco-
nômico dos municípios do Brasil, com 
principal foco nas áreas de Emprego e Renda, 
Educação e Saúde. Todos os dados recolhi-
dos são de estatísticas oficiais. Em 2014, 
houve mudanças na metodologia de pesquisa 
do IFDM, pois teve que situar o país no 
mundo, utilizando métodos de países mais 

avançados e incrementando em referências 
de pesquisas no Brasil. Além disso, metas e 
parâmetros de qualidade nacional foram 
atualizados. 
Para entender - Em Toledo, o índice atual 
ficou em 0.8786 pontos. Ou seja, no último 
IFDM - Consolidado disponível para 
consulta, do ano de 2015, o município se 
encontrava na 17º posição nacional e 3º 
estadual, com o índice em 0.8604.
Dividido em categorias, a área de Educação 
em Toledo ficou com 0.9061, a saúde com 
0.9566 e o Emprego e Renda com 0.7731 
pontos. No Estado do Paraná, o município 
ficou atrás apenas de Apucarana que ocupa 
a 1ª colocação estadual. 
O IFDM utiliza os seguintes critérios para 
pontuar o nível de cada região. “Há uma 
variação de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) 
para classificar o nível de cada localidade 
em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), 
regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e 
alto (0,8 a 1) desenvolvimento. Ou seja, 
quanto mais próximo de 1, maior o desen-
volvimento da localidade”, esses são dados 
retirados oficiais do Firjan. 

Importância do IFDM
De acordo com o índice apresentado, o 
município de Toledo se destaca por apresen-
tar uma boa qualidade de vida, nos setores 
citados acima, se tornando a segunda 
melhor cidade do Paraná para se viver. 

Desde a reforma, o desconto de um 
dia de trabalho por ano em favor do 
sindicato da categoria passou a ser 
opcional, mediante autorização prévia 
do trabalhador. A maioria dos ministros 
do STF concluiu, que a mudança feita 
pelo Legislativo é constitucional.

Ranking de Desenvolvimento 

Foto: www.toledo.pr.gov.br
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Em uma noite especial, colaboradores e a 
direção do Orca Contabilidade de Toledo e 
Cascavel festejaram a recertificação ISO 
9001:2015. O jantar foi realizado no salão de 
festas na sede da empresa em clima de 
muita alegria e confraternização. 
Em seu pronunciamento, o diretor do Orca 
Contabilidade, Celso Lopes da Silva, 
ressaltou a importância da equipe para a 
empresa. “Estamos reunidos nesta noite 
festiva para celebrar a recertificação da ISO e 
ressaltar a importância de cada um de vocês 
que fazem parte da história da empresa. É 
com muita alegria e satisfação que agradeço 
a todos pelo empenho, dedicação e profis-
sionalismo, fundamental para o constante 
crescimento da empresa. Nossos clientes e 
parceiros têm em nosso trabalho uma 
assessoria contábil da mais alta qualidade e 
isso é imprescindível para que juntos 
trilharmos um caminho de sucesso no 
mercado nacional e internacional”. 

AUDITORIA - O Orca Contabilidade 
recebeu nos dias 12 e 13 de março o 
Auditor da Bureau Veritas Certification 
(BVC), Carlos Alberto Busnardo, que 
realizou auditoria externa confirmando que 
o Escritório continua de acordo com as 
normas da Certificação ISO 9001:2015. A 
auditoria é realizada todos os anos.

ISO 9001:2015 - Em junho de 2005, o 
Orca conquistou a ISO 9001:2000, em 
2009 o escritório conquistou a versão 
9001:2008 e em 2017 a última atualização, 
a Certificação ISO 9001:2015.

Orca Contabilidade comemora 
recertificação ISO 9001:2015 em 
jantar de confraternização
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Mais de 312 mil pequenos negócios excluídos 
do Simples Nacional, no último mês de janeiro, 
terão a chance de retornar ao regime simplifi-
cado ainda este ano. O Plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou no dia (25) de junho o 
Projeto de Lei Complementar (PLP) 500/18. A 
proposta, que contou com articulação da 
Frente Parlamentar da Micro e Pequena 

Terminar a faculdade e seguir carreira em 
uma empresa pública ou privada não é mais a 
realidade profissional predominante entre o 
jovem brasileiro. Cresceu em 2017 o número 
de empreendedores entre 18 e 34 anos que 
estão envolvidos na criação do próprio 
negócio. Já são 15,7 milhões de jovens que 
estão levantando informações para ter um 
negócio ou que já têm empresa com até três 
anos e meio de atividade, um aumento de 7 
pontos percentuais, na participação relativa, 
na comparação com 2016.
Os dados fazem parte do relatório executivo 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
realizado no Brasil pelo Sebrae em parceria 
com o Instituto Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade (IBQP). A pesquisa mostra que 
um em cada três adultos brasileiros, entre 18 
e 64 anos, é empreendedor ou está envolvido 
na abertura do próprio negócio. Aumentou 
também, de 57% para 59%, o percentual de 
brasileiros que empreendem por oportuni-
dade.
“O jovem brasileiro já entendeu que para ter 
trabalho a melhor alternativa é criar o próprio 
negócio. É empreender, inovar e gerar novas 
oportunidades de trabalho. E eles não 
empreendem por necessidade, estão de olho 

nas oportunidades do mercado, atendendo 
demandas sociais e movimentando a 
economia. Este resultado também traz 
alguns indícios de recuperação da nossa 
economia”, destacou Heloisa Menezes, 
diretora técnica no exercício da presidência 
do Sebrae.
O empreendedorismo no Brasil em 2017, 
de acordo com o relatório GEM, consid-
erando as diferentes faixas etárias, mostra 
que os jovens de 25 a 34 anos foram os 
mais ativos na criação de novos negócios. 
Isso significa que 30,5% dos brasileiros 
nessa faixa etária estão tentando criar um 
negócio ou já são proprietários e adminis-
tram um empreendimento em estágio 
inicial, com até três anos e meio de 
criação. Em seguida, nesse ranking 
aparecem aqueles ainda mais jovens, de 
18 a 24 anos, com 20,3% deles envolvidos 
na criação de novos negócios. O perfil dos 
novos empreendedores em 2017 manteve 
destaque para a mulher, que respondeu 
por 52% dos Empreendedores Iniciais.
Dos 27,4 milhões de Empreendedores 
Iniciais, 15,7 milhões estavam na faixa dos 
18 a 34 anos, em 2017, conforme a 
pesquisa GEM. (Fonte: Agência Sebrae)

A partir de 1º de julho, as micro e 
pequenas empresas deverão 
aderir ao eSocial, o sistema 
informatizado da administração 
pública. Por meio dessa iniciativa 
do governo federal, os empre-
gadores passarão a comunicar, 
de forma unificada, as 
informações relativas aos 
trabalhadores, como vínculos, 
contribuições previdenciárias, 
folha de pagamento, comuni-
cações de acidente de trabalho, 
aviso prévio, escriturações fiscais 
e informações sobre o FGTS. No 
caso dos Microempreendedores 
Individuais (MEI), que somam 6,8 
milhões de empresários, não será 
necessário apresentar a certifi-
cação digital, de acordo com a 
Resolução CGSN nº 140/2018.
 O objetivo do eSocial é simplificar 
a prestação de informações e 
reduzir a burocracia para as 
empresas, já que esse procedi-
mento substituirá o preenchimen-
to e a entrega de formulários e 
declarações, atualmente enviadas 
de forma separada a cada órgão. 
(Agência Sebrae)

Cresce a presença 
de jovens que abrem 
negócios no Brasil

Pequenos 
negócios 
devem se
registrar 
em julho
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Empresas excluídas do Simples Nacional poderão ser readmitidas
Empresa e com apoio do Sebrae, permite 
a readmissão das empresas retiradas do 
Simples. A matéria, de autoria do deputa-
do Jorginho Mello, foi aprovada por 270 
votos favoráveis a um contrário e segue 
para apreciação do Senado. “Depois de 
aprovar o Refis para as micro e pequenas 
empresas, que pela primeira vez na 

história econômica brasileira têm a chance 
de renegociar débitos fiscais, permitir a 
readmissão dos negócios excluídos Simples 
é uma a oportunidade relevante para os 
empreendedores que acreditam na retoma-
da da economia”, analisa a diretora técnica e 
presidente em exercício do Sebrae, Heloisa 
Menezes. (Agência Sebrae)



 

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

0,IPC/FIPE      0,05          0,17     0,10        0,02 0,32 0,29 0,55          0,46         -0,42 0,00        -0,03         0,19  0,19           1,52

IGP/DI     -0,96         -0,30       -0,24   0,62 0,10          0,80 0,74          0,58           0,15 0,56         0,93         1,64    3,91            5,19

IGP/M     -0,67         -0,72        0,10   0,47 0,20          0,89          0,89          0,76           0,07 0,64         0,57         1,38    3,46            4,27

IPCA      0,23          0,24         0,19   0,16 0,42 0,28 0,44          0,29  0,32 0,09         0,22         0,40    1,32            2,85

INPC/IBGE     -0,30          0,17       -0,03        -0,02 0,37 0,18 0,26          0,23  0,18 0,07         0,21         0,43   1,12  1,76           

TAXA SELIC      0,80          0,81         0,75   0,66 0,66 0,59 0,58          0,57  0,50 0,50         0,51         0,53    6,50            2,72

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


