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 O Índice de Atividade Econômica 
do Banco Central (IBC-Br) dessazonalizado 
(ajustado para o período) apresentou 
expansão de 0,47%, em agosto, em relação 
a julho deste ano, segundo dados divulga-
dos em outubro pelo Banco Central (BC). De 
acordo com dados revisados, a economia 
também cresceu em julho (0,65%) e em 
junho (3,45%). Na comparação com
agosto de 2017, o crescimento chegou a 
2,5% (sem ajuste para o período). Em 12 
meses encerrados em agosto, o indicador 
cresceu 1,5%. No ano, houve crescimento de 
1,28%.
 O IBC-Br é uma forma de avaliar a 
evolução da atividade econômica brasileira e 
ajuda o BC a tomar suas decisões sobre a 
taxa básica de juros, a Selic. O índice 
incorpora informações sobre o nível de 
atividade dos três setores da economia: 
indústria, comércio e serviços e 
agropecuária, além do volume de impostos. 

Atividade econômica 
registra terceiro mês 
seguido de crescimento

O indicador foi criado pelo BC para tentar 
antecipar, por aproximação, a evolução da 
atividade econômica. Mas o indicador oficial é 

o Produto Interno Bruto (PIB), calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). (Fonte: Agência Brasil)

Foto: www.toledo.pr.gov.br

 O Paraná é destaque na geração 
de empregos em setembro, de acordo 
com dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) 
divulgados pelo Ministério do Trabalho. O 
Estado apresentou um saldo positivo de 
9.487 postos de trabalho, número que 
corresponde à criação de novas vagas – 
diferença entre admitidos e desligados.
 Este desempenho coloca o 
Estado como o quarto que mais gerou 
emprego no Brasil em setembro e o 
primeiro da região Sul. É também o melhor 

Geração de empregos tem alta no Estado
setembro na geração de empregos desde 
2014. No período, Curitiba foi a cidade no 
Estado que mais empregou, com a 
abertura de 3.650 vagas, seguida de 
Cascavel com 554, Ponta Grossa com 438 
e Foz do Iguaçu com 343.
 Dos oito setores analisados pelo 
Caged, em setembro, sete tiverem saldos 
positivos. Entre eles, o que mais contratou 
foi o setor de Serviços, com 4.726 novas 
vagas, o que representa quase 50% do 
total de vagas abertas neste mês. Em 
seguida estão os setores do Comércio 

(2.111) e Indústria da Transformação 
(1.286).
 Ainda no acumulado, o destaque 
também vai para Curitiba. A 
Capital é a 4ª cidade que mais 
gera empregos no país, 
com saldo de 13.920 
postos, atrás apenas 
de São paulo, Belo 
Horizonte e 
Brasília. 
(ANPr)
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Decreto de regulamentação
ambiental em áreas rurais no Paraná

 De acordo com dados divulgados  
pela Federação das Indústria do Estado do 
Paraná (FIEP), em agosto, os produtos 
industrializados do Paraná atingiram US$ 1,7 
bilhão em exportações. Já o valor das 
importações, foi de US$ 1,4 bilhão. Com isso, 
o saldo da balança comercial no mês foi de 

US$ 369 milhões.
 Na variação mensal, comparação 
com julho, as vendas externas cresceram5%. 
Já em relação a agosto de 2017, a alta foi de 
4%. Também houve aumento das impor-
tações em agosto. Cerca de 50% em relação 
ao mês anterior, e 30% na comparação com 

Exportações do Paraná se mantêm em alta em agosto

 A governadora Cida Borghetti 
assinou no fim de outubro decreto que 
regulamenta a Lei 18.295/2014, definindo 
formas, prazos e procedimentos para a 
regularização ambiental das propriedades 
rurais do Paraná. Quase 400 mil pequenas 
propriedades serão beneficiadas.
 O texto trata da inclusão da proprie-
dade no Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
desburocratiza os procedimentos para este 
cadastro, estabelece regras para a delimitação 
das reservas legais, para a recomposição de 
áreas degradadas ou alteradas e cria a Central 
do Proprietário/Possuidor, que passa a ser o 
meio de comunicação eletrônica com o órgão 
ambiental. “Nossa missão é assegurar o 
desenvolvimento econômico do Paraná aliado 
à conservação, proteção e preservação 
ambiental”, afirmou a governadora.

 RESERVA LEGAL 
 Uma das mudanças está na questão 
da reserva legal. Pequenas propriedades, com 
até quatro módulos fiscais, o que correspon-
de, em média, a 18 hectares, não precisam 
mais se fixar no mínimo de 20% de

reflorestamento, mas são obrigadas a 
manter a reserva como estava em 2008.
 Na média, tanto o governo como 
o setor acreditam que o total poderá 
superar esse percentual. Cálculos da 
Organização das Cooperativas do Paraná 
(Ocepar) indicam que as propriedades do 
Estado têm cerca de 28% da sua área 
preservada. “Fizemos a nossa parte e 
agora agradecemos a governadora por 
esse decreto, que vai agilizar os processos 
da pequena propriedade para a regular-
ização das reservas”, afirmou o presidente 
da entidade, José Roberto Ricken.

 CENTRAL DO
 PROPRIETÁRIO
 Representantes do agronegócio 
comemoraram os avanços contidos no novo 
texto. Um dos mais aplaudidos é a criação 
da Central do Proprietário, que unifica a 
comunicação com o órgão ambiental. Pela 
central serão encaminhadas as notificações 
geradas, recebidos documentos e 
retificações e realizado todo o atendimento.
 Outro item destacado é a 

introdução de novas tecnologias, como a 
análise, adequação e validação das 
propriedades ou posses rurais de forma 
automática, utilizando inteligência artificial, 
através dos dados armazenados no SICAR 
– Sistema Nacional do Cadastro Ambiental 
Rural.
 
 RESULTADOS
 O presidente da Federação dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares 
do Estado do Paraná, Ademir Mueller, que 
representa mais de 300 sindicatos, acredita 
que os resultados do agronegócio poderão 
melhorar com a regulamentação da lei. Para 
ele, trata-se de uma iniciativa de grande 
importância para todos os agricultores do 
Paraná, do micro ao grande.
 Já o presidente da Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná (FAEP),
Ágide Meneguette, lembrou que esta era 
uma questão que estava pendente. “Agora 
temos os instrumentos para regularizar as 
propriedades. A governadora teve a 
coragem que muitos que passaram por aqui 
não tiveram”, afirmou.

agosto do ano passado. No acumulado do 
ano, de janeiro a agosto, as exportações 
paranaenses apresentam leve queda de 
0,4% em relação ao mesmo período de 
2017. As importações cresceram 7% no 
mesmo período. Assim, o saldo até agosto é 
de US$ 4,3 bilhões.
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 Estima-se que o pagamento do 13° 
salário, que deve ser concluído até dezembro 
de 2018, vai injetar cerca de R$ 12,5 bilhões na 
economia paranaense. O montante é equiva-
lente a cerca de 35,4% do total pago na região 
Sul e a 5,9% do valor que entrará em 
circulação no Brasil. A estimativa baseia-se em 
cálculos apresentados pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese).
Segundo o estudo, a projeção é que aproxi-
madamente 5,1 milhões de paranaenses 
sejam beneficiados com o pagamento do 13° 
salário. Dentre eles, 59,7% correspondem a 
trabalhadores do mercado formal, celetistas 
ou estatutários, enquanto pensionistas e 
aposentados do INSS representam 38,4%. Os 
trabalhadores domésticos são a menor parce-
la - somente 1,8% do total.

 BRASIL
 No país, estima-se que o pagamento 
do 13° salário injetará mais de R$ 211 bilhões 
na economia. Este montante é equivalente a 
cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro. De acordo com o Dieese, a previsão 
é que aproximadamente 84,5 milhões de 
brasileiros recebam este
benefício. (ANPr)

13° salário deve injetar R$ 12,5 
bilhões na economia paranaense

Aumento do limite 
de financiamento 
de imóveis
 A elevação dos limites de financiamento 
de imóveis pelo Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH) começou a valer a partir do dia 30 de 
outubro.
 A medida estava prevista para entrar em 
vigor em janeiro, mas a antecipação foi definida 
durante reunião do Conselho Monetário Nacional 
(CMN). Com a medida, os mutuários poderão 
financiar imóveis de até R$ 1,5 milhão com juros 
menores que as taxas de mercado, em todo o 
país. Atualmente o teto para financiamentos do 
SFH corresponde a R$ 950 mil nos estados do 
Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais e no 
Distrito Federal.
 Nas demais localidades do país, o limite 
de financiamento é R$ 800 mil. Concedidos com 
recursos do Fundo de garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) e da poupança, os financiamen-
tos do SFH cobram juros de até 12% ao ano. 
Acima desses valores, valem as normas do 
Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), com taxas 
mais altas e definidas livremente pelo mercado. 
(Agência Câmara)

 A abertura de vagas temporárias deve aumentar neste fim de ano. Sondagem 
realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR) identificou que 17% das empresas dos setores de comércio e serviços 
do estado devem contratar trabalhadores temporários, o que deve gerar mais de 5 mil 
vagas temporárias no Paraná.
 É a maior projeção de contratação dos últimos três anos. Em 2017, a pretensão 
de vagas temporárias era de 13,6%; em 2016 foi de 16,1%, e em 2015, de 14,5%. O 
comércio concentra 18,8% das respostas positivas, enquanto o setor de serviços, 13%.
As contratações vão se concentrar na função de vendedor, com 49%, para dar conta do 
fluxo adicional de consumidores durante o Natal e festas de fim de ano. Também devem 
ser criadas vagas temporárias para atendente geral (12,6%), estoquista (9,8%) e caixa 
(9,8%).
 Boa parte das vagas temporárias vão se transformar em empregos efetivos 
para 2019, visto que 70% das empresas participantes da sondagem da Fecomércio PR 
relatam que permanecerão com os funcionários temporários. Outros 13% não descartam 
a possibilidade de efetivação, mas ainda não se decidiram, e apenas 17% disseram não 
haver chances de efetivação.

 NÚMERO DE VAGAS
 A maioria das empresas (49,2%) irá contratar apenas um funcionário. Os 
estabelecimentos que planejam contratar até cinco colaboradores correspondem a 
23,7% e os que pretendem contratar de seis e dez funcionários, 3,4%. As empresas que 
abrirão mais de dez vagas somam 5,1%. Ainda há 18,6% dos gestores que não definiram 
o número de vagas temporárias. (Fecomércio)

Comércio paranaense deve abrir 
mais de 5 mil vagas temporárias



 

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

0,IPC/FIPE      0,32    0,29 0,55          0,46         -0,42 0,00        -0,03          0,19  0,01 0,23    0,41    0,39   2,25           3,44

IGP/DI      0,10        0,80 0,74          0,58           0,15 0,56         0,93          1,64    1,48 1,48    0,68    1,79   8,54          10,33

IGP/M      0,20        0,89        0,89          0,76          0,07 0,64         0,57          1,38 1,87 0,51    0,70    1,52   8,29          10,04

IPCA      0,42    0,28 0,44          0,29  0,32 0,09         0,22          0,40    1,26 0,33    -0,09    0,48   3,34           4,52

INPC/IBGE      0,37    0,18 0,26          0,23  0,18 0,07         0,21          0,43   1,43 0,25    0,00    0,30   0,30     3,97           

TAXA SELIC      0,66    0,59 0,58          0,57  0,50 0,50         0,51          0,53    0,53 0,53    0,53    0,51   0,51           5,46


