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 A população brasileira é de 
208.494.900 habitantes, espalhados pelos 
5.570 municípios do país, de acordo com 
dados divulgados no dia 29 de Agosto, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). A estimativa é referente a 1º de julho e 
mostra crescimento populacional de 0,82% de 
2017 para 2018. No ano passado, o Brasil 
tinha 207.660.929 habitantes
 Segundo as informações já 
publicadas no Diário Oficial da União (DOU),
o município de São Paulo continua sendo o 
mais populoso do país, com 12,2 milhões de 
habitantes, seguido do Rio de Janeiro (6,7 
milhões de habitantes), de Brasília e de 
Salvador, com cerca de 3 milhões de 
habitantes cada. De acordo a divulgação, 17 
municípios brasileiros concentram população
superior a 1 milhão de pessoas e juntos 
somam 45,7 milhões de habitantes ou
21,9% da população do Brasil. Serra da 
Saudade, em Minas Gerais, é o município 
brasileiro de menor população, 786 
habitantes, seguido de Borá (SP), com 836 
habitantes, e Araguainha (MT), com 956 
habitantes.
 
 ESTADOS
 Os três estados mais populosos 
estão na Região Sudeste, enquanto os
cinco menos populosos, na Região Norte. O 
mais populoso é o de São Paulo, com 45,5 
milhões de habitantes, concentrando 21,8% 

 A taxa de desemprego do país 
caiu 0,6 ponto percentual e fechou o 
trimestre encerrado em julho em 12,3%, 
comparativamente ao trimestre imediata-
mente anterior (12,9%). Ainda assim, o país 
ainda tem 12,9 milhões de pessoas 
desempregadas. Os dados fazem parte da 
Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada hoje (30), pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Quando 
comparada ao trimestre maio-julho do ano 
passado, quando a taxa de desocupação 
era de 12,8%, a redução na taxa de 
desemprego chegou a 0,5 ponto percentual.
 Mesmo com uma população 

Desemprego cai para 12,3%, mas ainda 
abrange 12,9 milhões de pessoas

População brasileira passa 
de 208,4 milhões de pessoas

da população do país. Roraima é o menos 
populoso, com 576,6 mil habitantes, apenas 
0,3% da população total.
 As estimativas da população 
residente para os municípios brasileiros, com 
data de referência em 1º de julho de 2018, 
foram calculadas com base na Projeção de 
População (Revisão 2018) divulgada no último 
dia 27 de julho pelo IBGE. Segundo o instituto, 
essa revisão incorporou os imigrantes 
venezuelanos no estado de Roraima, dos quais 

99% estavam concentrados nos municípios 
de Boa Vista e Pacaraima.
 As estimativas populacionais 
municipais são um dos parâmetros usados
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no 
cálculo do Fundo de Participação de 
Estados e Municípios e são referência para 
vários indicadores sociais, econômicos e 
demográficos.

 REGIÕES METROPOLITANAS
 Entre as regiões metropolitanas e 
Regiões Integradas de Desenvolvimento 
(Rides), a de São Paulo é a mais populosa, 
com 21,6 milhões de habitantes, seguida do 
Rio de Janeiro (12,7 milhões de habitantes), 
de Belo Horizonte (5,9 milhões de habitantes) 
e da Região Integrada de
Desenvolvimento (Ride) do Distrito Federal e 
Entorno, com 4,3 milhões de habitantes. AG. Brasil

Foto: www.toledo.pr.gov.br

desocupada de 12,9 milhões de pessoas, o 
número significa uma queda de 4,1% em 
relação ao trimestre fevereiro-abril, quando 
a população desempregada era de 13,4 
milhões. Também é 3,4% menor do que 
quando comparado ao mesmo trimestre do 
ano anterior, quando havia 13,3 milhões de 
desocupados. (Agência Brasil)

Município de Toledo apresentou crescimento acelerado, 
com população estimada em 138.572 habitantes

Município de cascavel possui 324.476 habitantes,
segundo estimativa do ibge
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 A decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) pela constitucionalidade
da terceirização de serviços nas atividades 
meio e fim das empresas foi considerada 
“uma vitória da segurança jurídica” pelo  
relator da reforma trabalhista (Lei 13.467/17), 
deputado Rogério Marinho (PSDB-RN). Já o
deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA) 
acredita que a decisão vai contra os 
trabalhadores. Com a decisão do STF desta 
quinta-feira (30), por 7 votos a 4, cerca de 4 
mil processos parados na Justiça poderão 
tramitar. A discussão foi levantada pela 
dúvida sobre qual entendimento adotar para 
ações anteriores à Lei da Terceirização 
(13.429/17), que liberou a prática, e posteri-
ores à Súmula 331 do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), que proibia terceirizar 
atividades-fim. Com o entendimento do STF, 
as ações devem ter resultado favorável às 
empresas.
 Para a maioria dos ministros do STF, 
não há lei que proíba a terceirização de todas 
as atividades da empresa nem comprovação 
de que haja precarização do trabalho ou 

violação da dignidade do trabalhador.
 
 SEGURANÇA JURÍDICA
 Rogério Marinho afirmou que a 
súmula do TST deixava um enorme campo 
de discussão sobre o que deveria ser 
classificado como atividade-fim ou
não. “A decisão do STF dá segurança 
jurídica aos empreendedores e, ao
mesmo tempo, permite um planejamento 
em investimentos e alocação de mão
de obra a médio e longo prazos”, disse.
Essa é a mesma opinião do pesquisador 
Samuel Pessoa, da área de economia 
aplicada da Fundação Getúlio Vargas. 
Segundo ele, do ponto de vista econômi-
co, a terceirização atende às necessidades 
de mudanças tecnológicas ocorridas nos 
últimos anos, trazendo mais eficiência às 
empresas.
 No entanto, Samuel Pessoa 
reconhece que a terceirização pode 
incentivar os empregadores a burlar a lei 
trabalhista. Para ele, isso poderá ser 
evitado por meio de regulamentação. AG. Cãmara

Reforma Trabalhista

...........................................................................................................................

Projeto obriga 
postos a vender 
combustível adi-
tivado pelo preço 
do comum na 
falta deste
 A Câmara dos Deputados 
analisa proposta que obriga postos a 
vendercombustível aditivado pelo preço 
do combustível comum na falta deste. A 
medida consta no Projeto de Lei 
9731/18, do ex-deputado Rômulo 
Gouveia, e prevê multa de R$ 5 mil a R$ 
1 milhão para quem descumprir a 
medida. “Não é incomum deparar-se 
com posto revendedor em que, com 
frequência, falta o combustível comum”, 
justificou Gouveia.
 
 TRAMITAÇÃO
 A proposta será analisada, em 
caráter conclusivo, pelas comissões de
Defesa do Consumidor; de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria, Comércio 
e Serviços; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania. (Agância Câmara)

O Supremo Tribunal Federal decidiu na última 
semana de agosto que é constitucional a tercei-
rização da contratação de trabalhadores para a 
atividade-fim das empresas
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 As instituições financeiras 
ganharam mais tempo para processar os
pedidos do trabalhador para transferir o 
dinheiro da conta-salário para uma conta 
própria. O Conselho Monetário Nacional 
(CMN) aumentou, de cinco para 10 dias 
úteis, o prazo para os bancos processarem 
os requerimentos de portabilidade salarial.
 Regulamentada no início do ano, 
a portabilidade salarial representa a
transferência gratuita de dinheiro da 
conta-salário, onde o empregador 
deposita os proventos do trabalhador, 
para a conta de preferência do emprega-
do, independentemente da instituição 
financeira.
 Em nota, o Banco Central (BC) 

 Produtores rurais tem até o dia 28 
de setembro para entregarem a Declaração 
do Imposto sobre a Propriedade Rural (DITR), 
referente ao exercício de 2018. O imposto é 
voltado para proprietários de áreas rurais e
deve ser apresentado por meio do programa 
gerador da declaração, no site da Receita 
Federal do Brasil (RFB). Para o contribuinte 
que perder o prazo haverá cobrança de 
multa de 1% ao mês-calendário ou fração de 
atraso, calculada sobre o total do imposto 
devido. O imposto devido pode ser pago em 
até quatro quotas iguais, sendo que nenhu-
ma quota pode ter valor inferior a R$ 50,00. O 
imposto de valor total inferior a R$ 100,00 
deve ser pago em quota única.

 QUEM DEVE APRESENTAR
 Estão obrigados a apresentar a 
declaração pessoa física ou jurídica propri-
etária de terras rurais, exceto a imune ou 
isenta, titular do domínio útil ou possuidora a 
qualquer título. Também devem fazer as 
pessoas físicas ou jurídicas que, entre 1º de 
janeiro de 2018 e a data da efetiva

apresentação da declaração, tenha 
perdido a posse do imóvel rural.

 RETIFICADORA
 Caso conste algum erro ou 
omissão nas informações prestadas, o 
titular do imóvel deve retificá-la 
apresentando nova declaração, antes de 
iniciado o procedimento de lançamento de 
ofício, sem a interrupção do pagamento 
do imposto. A retificadora tem a mesma 
natureza da declaração originariamente 
apresentada, substituindo-a integralmente, 
e também deve conter todas as 
informações anteriormente declaradas. 
(Fonte: Agência Brasil)
 

Declaração do 
imposto sobre 
Propriedade Rural

......................................................................................

informou que o prazo mais longo
facilitará as verificações necessárias pelas 
instituições financeiras. Pelas novas
regras, que entraram em vigor em julho, 
cabe à instituição que receberá os
recursos transferidos da conta-salário 
processar os pedidos do trabalhador e
verificar a autenticidade das informações 
fornecidas.
 Apesar do aumento do prazo, o 
BC informou que a medida não trará 
prejuízos aos clientes nos meses 
seguintes. Isso porque o procedimento 
ocorre somente uma vez. Depois de 
processada a portabilidade, a transferên-
cia do salário para a conta de escolha do 
trabalhador ocorrerá automaticamente 

todos os meses.
 Aberta pelo empregador em nome 
do empregado, a conta-salário recebe
depósitos apenas da empresa. O trabalhador 
tem direito à aquisição de cartão para a 
movimentação da conta, a cinco saques, 
duas consultas de saldo e dois extratos por 
mês sem cobrança de tarifa. Por meio da 
portabilidade salarial, o correntista pode 
transferir gratuitamente o salário para outra 
conta.
 Desde 1º de julho, o empregado 
pode optar por repassar os proventos para
contas fora de bancos, como as operadas 
por serviços digitais como PayPal e as 
operadas por fintechs e por emissores de 
cartões.

O Orca Contabilidade conta 
com uma equipe altamente 
qualificada para atender aos 
produtores rurais para 
realizar a Declaração do 
Imposto sobre a Proprieda-
de Rural (DITR).

DITR
2018

[

CMN amplia para 10 
dias úteis prazo para 
portabilidade salarial 



 

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

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

FONTE      AGO        SET       OUT          NOV       DEZ         JAN        FEV         MAR       ABRIL       MAIO       JUNHO      JULHO     NO ANO   ULT. 12 M.

0,IPC/FIPE       0,10        0,02 0,32 0,29 0,55          0,46         -0,42 0,00        -0,03          0,19  0,01    0,23    1,44           2,74

IGP/DI      -0,24     0,62 0,10          0,80 0,74          0,58           0,15 0,56         0,93          1,64    1,48    1,48    5,45           7,78

IGP/M       0,10     0,47 0,20          0,89          0,89          0,76           0,07 0,64         0,57          1,38 1,87    0,51    5,93           8,26

IPCA       0,19     0,16 0,42 0,28 0,44          0,29  0,32 0,09         0,22          0,40    1,26    0,33    2,94           4,48

INPC/IBGE      -0,03       -0,02 0,37 0,18 0,26          0,23  0,18 0,07         0,21          0,43   1,43    0,25    2,82      3,61           

TAXA SELIC       0,75     0,66 0,66 0,59 0,58          0,57  0,50 0,50         0,51          0,53    0,53    0,53    6,50           3,80


