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 A sexta-feira, 28, foi 
especial para o Orca Contabili-
dade Cascavel que recebeu 
clientes, amigos, a direção e 
colaboradores da matriz Toledo 
para conhecer as novas 
instalações que foram totalmente 
remodeladas e participar de um 
coquetel para comemorar mais 
essa conquista da empresa. 
 A gerente da filial 
Cascavel, Juceli Stefanski, contou 
que o escritório recebeu melhorias 
em toda estrutura e a iluminação 
ganhou um toque especial tornan-
do o ambiente mais amplo e 
acolhedor. 
 
 ESPAÇO 
 MELHORADO
 Recepção, sala de 
reuniões, sala da direção, todo 
espaço foi cuidadosamente 
projetado e remodelado para 
proporcionar ainda mais qualidade 
no atendimento aos clientes. Os 

Orca Cascavel recebe 
clientes para conhecer 
novo layout do escritório

projetos são da arquiteta Ana 
Gabriela Frasson e do engenheiro 
civil Celso Lopes da Silva Filho, da 
Platte Engenharia.
 
 SOLIDEZ
 O Orca Contabilidade 

está há 11 anos em Cascavel e se 
orgulha em dizer que cresce com 
solidez ao lado de grandes 
empresas, clientes que conferem 
ao escritório a contabilidade de 
seus negócios. O Orca atribui o 
sucesso da empresa a equipe 

Foto: www.toledo.pr.gov.br

formada por profissionais 
altamente qualificados que estão 
em constante aperfeiçoamento, a 
ISO 9001:2015 que norteia os 
trabalhos e os constantes investi-
mentos em tecnologias de ponta 
e na estrutura física do escritório.  
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Orca Cascavel recebe clientes para 
conhecer novo layout do escritório

Após duas grandes quedas consecutivas, o 
emprego formal no Brasil voltou crescer em 
2017, com o país registrando saldo de 221 mil 
novos postos de trabalho em diferentes 
atividades do setor público e privado. Com o 
aumento de 0,48%, em comparação com o 
ano anterior, o estoque de vínculos trabalhis-
tas fechou o ano passado em cerca de 46,3 
milhões de empregos. Os dados são da 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), 
divulgada hoje pelo Ministério do Trabalho.

O saldo positivo na evolução dos empregos 
formais reverte tendência de queda, mas não 
recupera o nível do mercado de trabalho 
apresentado em anos anteriores. Em 2015 e 
2016, o país perdeu 1,5 milhão e 2 milhões de 

empregos formais, respectivamente. 
Comparado à série histórica, o estoque de 
vagas de trabalho no ano passado se 
mantém inferior ao de períodos anteriores, 
como 2013 (48,9 milhões), 2014 (49,5 
milhões) e 2015 (48 milhões).

Sessenta pessoas participaram do mutirão 
da colheita de arroz, na comunidade do 
quilombo Morro Seco.
A agropecuária foi um dos setores que 
lideraram a criação de empregos em 2017 
no país - Marília Garcia Senlle/ISA/Direi
Os números revelam expansão no 
emprego formal tanto de homens quanto 
de mulheres, o que, segundo o Ministério 
do Trabalho, reflete uma tendência de 

ampliação feminina na força de trabalho. Os 
postos de trabalho registraram aumento de 
0,53% nas vagas destinadas a mulheres, 
enquanto o aumento nas vagas ocupadas 
por homens alcançou 0,44%.

Brasil criou 221 mil empregos formais 
em 2017, após dois anos de queda
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 Sondagem da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 
Paraná (Fecomércio PR) mostra que mais 
crianças serão presenteadas nesse ano. 
Segundo o levantamento, 63,1% dos 
paranaenses pretendem presentear no 
próximo Dia das Crianças. No ano passado, 
esse percentual era de 57,6% e em 2016, de 
62%.
 Os brinquedos serão a principal 
opção de presentes, com a preferência de 
66,1% dos consumidores, incluindo bonecas 
ou bonecos de personagens (21,2%), jogos 
educativos (33,9%) e outros tipos de diverti-
mentos (11%). Mas as lojas de brinquedos 
não serão as únicas a concentrar vendas 
para o dia 12 de outubro. Lojas de departa-
mentos, artigos de vestuário e calçados, 
livrarias, lojas de eletrônicos e cosméticos 
também deverão registrar aumento nas 
vendas.
 Sapatos e roupas somam 40,4% 
das intenções de compras. Eletrônicos, como 
tablets, celulares e videogames, correspon-
dem a 13,8% das intenções de presente. Os 
livros foram citados por 9% dos consumi-
dores. Outros 3,5% devem optar por 
presentear a criança com dinheiro, para que a 
mesma possa comprar o que preferir. Apesar 
de ser febre entre o público infantil, os 

cosméticos serão a escolha de apenas 
0,5%.
 A sondagem mostra ainda que a 
escolha do presente será feita, em sua 
maioria (78,6%), pelos adultos. O perfil do 
consumidor que pretende gastar nessa 
data é composto por pais, tios, padrinhos, 
amigos ou pessoas que pretendem realizar 
uma ação social com crianças carentes.

 VALOR
 O valor médio de gastos para o 
Dia das Crianças deve ficar em torno de 
R$87,00 por presenteado, e será maior do 
que o tíquete médio dos dois últimos anos, 
em que as compras tinham R$75,00 e 
R$79,53 respectivamente.
 A maior parte dos presentes 
(48,3%) deverá custar entre R$51,00 e 
R$100,00. Os consumidores que devem 
economizar e manter os gastos em até 
R$50,00 correspondem a 28,8%. Os que 
pretendem gastar entre R$101,00 e 
R$150,00 são 14,9%. Já os que estão 
dispostos a investir um pouco mais, na 
faixa de R$151,00 a R$200,00, são 4,5%, 
e os consumidores que planejam comprar 
presentes mais caros, acima de 
R$200,00, correspondem a 3,5%. (Fonte: 
fecomerciopr)

 A Câmara dos Deputados analisa 
proposta que permite às empresas a deduzir 
do imposto de renda devido, em cada período 
de apuração (trimestral ou anual), as doações 
efetuadas a entidades civis sem fins lucrativos 
que prestem serviços de proteção aos 
animais. 
 A medida é incluída na legislação do 
Imposto de Renda (Lei 9.249/95) pelo Projeto 

de Lei 10148/18, da deputada Soraya 
Santos (PR-RJ). “Urge adaptarmos a 
legislação tributária para oferecer proteção 
aos animais”, justificou a parlamentar.
 As entidades deverão ser 
legalmente constituídas no Brasil e poderão 
ser inclusive organizações não governa-
mentais e abrigos de animais devidamente 
habilitados para esse fim pelos órgãos 

Dia das Crianças

Projeto permite às empresas deduzir do IR, doações 
a entidades protetoras dos animais

Mais crianças serão
presenteadas nesse ano

Cadastro 
de Atividade 
Econômica da 
Pessoa Física
 A Receita Federal regulamen-
tou o Cadastro de Atividade Econômi-
ca da Pessoa Física (Caepef). A 
Instrução Normativa nº 1828/2018 da 
Receita foi publicada na edição do dia 
11 de setembro, do Diário Oficial da 
União. O Caepf substitui o Cadastro 
Específico do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), chamado de CEI.
 Esse cadastro é exigido 
como forma de controle das 
contribuições previdenciárias, resultado 
da atividade econômica de pessoas 
físicas, ou seja, que não têm Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
Segundo a Receita Federal, o cadastro 
entrará em produção de forma 
facultativa para o contribuinte em 1º de 
outubro deste ano e será obrigatório 
em 2019. No período de 1º de outubro 
de 2018 a 14 de janeiro de 2019 o CEI 
coexistirá com o Caepf, diz a instrução 
normativa.
Obrigatoriedade
 Estão obrigadas a inscrev-
er-se no Caepf as pessoas físicas que 
exercem atividade econômica nas 
seguintes situações: contribuinte 
individual; quem tem segurado que lhe 
preste serviço; produtor rural cuja 
atividade constitua fato gerador da 
contribuição previdenciária; titular de 
cartório; e pessoas que compram 
produção rural para venda no varejo.
 Para fazer a inscrição no Caepf, 
a pessoa física deve acessar o portal do 
Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) ou 
ir a uma das unidades de atendimento da 
Receita. (Agência Brasil)

federais competentes. O texto limita as 
deduções a 4% do imposto de renda devido. 

 TRAMITAÇÃO
 A proposta será analisada em 
caráter conclusivo pelas comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de 
Finanças e Tributação; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. Fonte: Agência Câmara)



 Os pequenos negócios têm sido 
fundamentais, em 2018, para a manutenção 
do nível de emprego e para a estabilização da 
economia brasileira. Mesmo com todas as 
dificuldades, as micro e pequenas empresas 
(MPE) são as principais responsáveis pela 
geração de vagas de trabalho formais e 
devem fechar o ano com um saldo de 600 mil 
trabalhadores contratados.  Para 2019, de 
acordo com análises feitas pelo Sebrae, a 
partir de dados da Receita Federal, a 
expectativa é de que sejam criadas 1,5 milhão 
de novas empresas (considerando os 
microempreendedores individuais, as micro e 
as pequenas empresas). Atualmente, cerca 
de 98,5% das empresas brasileiras estão 
nesse segmento, e representam uma 
importante janela de oportunidade principal-
mente para os jovens que buscam o primeiro 
emprego e as empreendedoras, que tentam 
na atividade empresarial uma forma de 
compatibilizar as tarefas da casa com as 
demandas profissionais.
 Em 2017, dos 1,4 milhão de 
brasileiros que conquistaram o primeiro 
emprego, 755 mil (55%) usaram as micro e 
pequenas empresas como porta de entrada. 
E mais uma vez, as mulheres lideraram o 
preenchimento de vagas, principalmente no 
Comércio e Serviços, que respondem à 75% 
dos postos de trabalho criados para quem 

está entrando no mercado de trabalho. No 
que diz respeito à atividade do empreend-
edorismo, o público com idade entre de 18 
e 24 anos, já soma 20,3% das pessoas 
envolvidas na abertura de uma empresa.
 Hoje, as mulheres estão em pé 
de igualdade aos homens quando se trata 
da criação de novos empreendimentos. 
São 23,9 milhões de mulheres que 
decidiram abrir seu próprio negócio, contra 
25,4 milhões de empresários do sexo 
masculino, entre as micro e pequenas 
empresas. (Fonte: Agência Sebrae)

Mais de um milhão de pe-
quenos negócios podem 
surgir no próximo ano

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

eSocial prorroga 
início da segun-
da fase de im-
plantação
 Após ouvir as empresas com 
faturamento inferior a R$78 milhões, o 
eSocial ampliou o prazo da primeira fase 
de implantação do programa para esse 
grupo, que terminaria no mês de agosto. 
Nessa etapa, as chamadas empresas do 
segundo grupo deverão realizar seus 
cadastros como empregadores no 
sistema e enviar tabelas ao eSocial.
 Com a mudança, a segunda 
fase, que se iniciaria em setembro, 
passou para o mês de outubro deste 
ano. A data prevista para o início da 
segunda fase é 10 de outubro. Nessa 
segunda etapa, os empregadores 
deverão informar ao eSocial dados dos 
trabalhadores e seus vínculos com as 
empresas, os chamados eventos não 
periódicos.
 Assim, as empresas terão mais 
tempo para prestar as informações 
iniciais e suas tabelas, conforme definido 
na Resolução nº 04/2018, do Comitê 
Diretivo do eSocial. A medida beneficia 
cerca de 3 milhões de empresas. As 
empresas que integram o primeiro grupo 
(com faturamento superior a R$ 78 
milhões) deverão continuar enviando 
todos os eventos para o ambiente do 
eSocial. (Receita Federal)

‘’No dia 5 de outubro o 
país celebra o Dia da 
Micro e Pequena 
Empresa, em comem-
oração à aprovação do 
Estatuto da MPE, por 
meio da Lei No 9.841, 
de 1999
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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      SET         OUT       NOV       DEZ         JAN        FEV         MAR       ABRIL       MAIO       JUNHO       JULHO     AGOSTO    NO ANO   ULT. 12 M.

0,IPC/FIPE      0,02    0,32  0,29 0,55          0,46         -0,42 0,00        -0,03          0,19  0,01 0,23    0,41    1,85           3,06

IGP/DI      0,62    0,10        0,80 0,74          0,58           0,15 0,56         0,93          1,64    1,48 1,48    0,68    6,63           9,06

IGP/M      0,47    0,20        0,89          0,89          0,76           0,07 0,64         0,57          1,38 1,87 0,51    0,70    6,67           8,91

IPCA      0,16    0,42 0,28 0,44          0,29  0,32 0,09         0,22          0,40    1,26 0,33    -0,09    2,84           4,19

INPC/IBGE     -0,02    0,37 0,18 0,26          0,23  0,18 0,07         0,21          0,43   1,43 0,25    0,00    2,82      3,64           

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


