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Contribuição previdenciária
para produtor rural
A Receita Federal publicou nesta segunda-feira (28/1) a Instrução Normativa 1.867,
que trata da contribuição previdenciária em
geral e orienta o produtor rural sobre a
possibilidade de optar por recolher a
contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, em alternativa ao pagamento ao
Funrural.
O produtor rural que desejar recolher a
contribuição por meio da folha de pagamento já poderá fazê-lo.
A nova legislação garantiu ao produtor a
opção de contribuir pela folha de pagamento (quadro de funcionários) e não
somente pela comercialização (receita
bruta), como acontecia antes. Atendendo à

reivindicação do setor, a FPA solicitou uma
audiência com a Receita Federal para tratar
do caso.
De acordo com o texto, a opção deve ser
manifestada mediante pagamento das
contribuições previdenciárias sobre a folha
de salários do mês de janeiro de cada ano,
ou ao primeiro mês de competência
subsequente ao início da atividade rural.
Uma vez escolhida, a opção é irretratável e
só pode ser alterada no ano seguinte.
O texto esclarece ainda que a opção feita
pelo empregador valerá para todos os
imóveis em que exerça atividade rural. A
nova instrução traz segurança aos
adquirentes, uma vez que obriga o produtor

rural que optar por contribuir sobre a folha
de salários a apresentar uma declaração de
que recolhe as contribuições.
"A empresa adquirente, consumidora,
consignatária ou cooperativa, ou a pessoa
física adquirente não produtora rural, para
exonerar-se da responsabilidade pela
sub-rogação, deverá exigir do produtor rural
pessoa física a declaração de que recolhe
as contribuições", diz a norma.
Portanto, é chegado o momento em que
todos devem fazer os cálculos com apoio
do seu contador para decidir a forma de
contribuição que seja mais eficaz para sua
atividade rural. Essa decisão é irretratável e
valerá para o ano todo.

Orca Contabilidade recebe clientes para
comemorar 25 anos da empresa
O Orca Contabilidade celebrou os 25 anos
da empresa ao lado de clientes e colaboradores da matriz Toledo e da filial Cascavel.
O evento foi realizado no dia 04 de janeiro
na Matriz do escritório em Toledo.

Durante todo o dia a direção recebeu
clientes com um coquetel para comemorar a
data. “Este momento é muito importante
para nós do Orca Contabilidade, estamos
completando 25 anos de fundação e

queremos comemorar ao lado dos
colaboradores e clientes que estão ao
nosso lado”, afirma a diretora da matriz
Toledo, a empresária Neiva Maria
Theobald.
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Otimismo do empresário do comércio
paranaense é o maior em nove anos
73,2% das empresas estão com expectativa
favorável para o primeiro semestre do ano
Os empresários do comércio de bens,
serviços e turismo do Paraná estão bastante
otimistas para esse ano. A Pesquisa de
Opinião elaborada pela Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Paraná (Fecomércio PR) mostra que 73,2%
dos empresários do Estado esperam ter
aumento nas vendas neste 1º semestre de
2019. É uma alta de 21 pontos percentuais
em comparação à edição anterior da
pesquisa, que era de 51,8% e fazia menção
ao segundo semestre de 2018.
O indicador não chegava a este patamar
desde o 1º semestre de 2011, quando as
expectativas favoráveis chegaram a 80%. A
mudança tão radical na opinião do
empresariado paranaense é reflexo da
esperança de melhora da economia em
função dos novos governos federal e
estadual.
Outro motivo para tanta animação entre os
empresários é a retomada da confiança
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dos consumidores, que iniciaram o ano
mais motivados a consumir. O indicador de
Intenção de Consumo das Famílias (ICF),
elaborado pela Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), teve elevação de 4,9% no primeiro
mês de 2019, chegando ao melhor
resultado em 11 meses.
Além disso, o varejo vem se recompondo
desde 2017 e em 2018 deve apresentar o
primeiro aumento real no volume de
vendas. A Pesquisa Conjuntural da
Fecomércio PR revela que até novembro o
comércio do Estado cresceu 6,56%.
Comércio X Serviços X Turismo
Dentre os três setores representados pela
Fecomércio PR, o comércio varejista possui
o maior nível de confiança, com 76,4%. Na
edição anterior da pesquisa, os varejistas
com expectativas favoráveis correspondiam
a 50,7%.
O setor de turismo concentra 74,1% de
empresários otimistas, que apesar da
oscilação cambial, mostraram maior ânimo
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do que na sondagem anterior (53,3%).
O setor de serviços possui 67,1% de
empresários confiantes, ante 48,8% no 2º
semestre de 2018.
Número de funcionários
Os empresários também pretendem
contratar mais em 2019. A parcela de
empresas que planeja aumentar o número
de colaboradores passou de 12,6% no 2º
semestre de 2018 para 26,6% neste semestre. Já 63,1% intencionam manter o quadro
funcional e apenas 5,9% deverá reduzir sua
força de trabalho. No 2º semestre do ano
passado, a parcela de empresas que
pretendiam fazer demissões era de 16,5%.
Dificuldades previstas
As preocupações dos empresários também
tiveram mudança. Na edição anterior da
pesquisa, a maior dificuldade relatada era a
instabilidade econômica, que passou de
79,8% para 60% neste semestre. Atualmente,
o empresariado se mostra mais preocupado
com a carga tributária elevada (62%).
(Fecomércio)
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Salário mínimo regional do Paraná
O salário mínimo regional do Paraná vai
variar de R$ 1.306,80 a R$ 1.509,20. As
novas faixas entram em vigor a partir do
próximo dia 1º de fevereiro, quando será
assinado o decreto que formaliza o reajuste.
Os novos valores foram anunciados na
sexta-feira (25/01) pelo governador Carlos
Massa Ratinho Junior, em conjunto com o
secretário da Justiça, Família e Trabalho,
Ney Leprevost, no Palácio Iguaçu, em
Curitiba.
O Paraná, destacou Ratinho Junior, tem um
dos maiores salários mínimos regionais do
país. “O reajuste do piso é o compromisso
do nosso governo em valorizar os
trabalhadores”, afirmou. “Com o reajuste,
aumenta o poder aquisitivo dos
trabalhadores abrangidos por essa lei. Isso
se reflete no movimento do comércio e nos

serviços”, enfatizou o governador.
“O mínimo regional, que já entra na folha
de fevereiro, é uma referência para a
negociação das categorias sindicalizadas
e uma garantia para as categorias que não
têm sindicato”, afirmou o secretário Ney
Leprevost. “Vamos trabalhar junto com o
conselho em prol da classe trabalhadora,
fazendo com que a geração de empregos
no Paraná continue em alta”, disse ele.
O reajuste de 4,71% foi referendado nesta
semana por um conselho tripartite, que
tem a participação de representantes do
poder público, de empregados e empregadores. O valor estabelecido fica acima
do mínimo nacional, que é de R$ 998,00.
Na categoria dos trabalhadores
agropecuários, florestais e da pesca, o
piso sobe para R$ 1.306, 80. Para o

segundo grupo, no setor de serviços
administrativos, serviços gerais, de
reparação e manutenção e vendedores do
comércio em lojas e mercados, o piso
chega a R$ 1.355,20. Esta categoria
engloba também a classe de
trabalhadores domésticos.
Empregados na produção de bens e
serviços industriais terão piso de R$
1.403,60. Para o quarto grupo, na categoria de técnicos de nível médio, o piso
passa para R$ 1.509,20.
HISTÓRICO - O salário mínimo regional no
Paraná foi implantado em 1º de maio de
2006. Desde 2017, a data-base vem sendo
reajustada pelo mesmo percentual
aplicado para o salário mínimo nacional e
também antecipada em um mês por ano
para que, em 2020, venha a coincidir com
a data-base nacional – ou seja, 1º de
janeiro.

Confira a
evolução do
piso salarial
no Paraná
desde a sua
implantação:

2006 - R$ 427,00 a R$ 437,80
2007 R$ 462,00 a R$ 475,20
2008 R$ 527,00 a R$ 547,80
2009 R$ 605,52 a R$ 629,65
2010 R$ 663,00 a R$ 765,00
2011 R$ 708,14 a R$ 817,78
2012 R$ 783,20 a 904,20
2013 R$ 882,59 a R$ 1.018,94
2014 R$ 948,20 a R$ 1.095,60
2015 R$1.032,02 a R$ 1.192,45
2016 R$ 1.148,40 a 1.326,60
2017 R$ 1.223,20 a R$ 1.414,60
2018 R$ 1.247,40 a R$ 1.441,00
2019 R$ 1.306,80 a R$ 1.509,20

Índice de Confiança da
Indústria tem maior nível
desde agosto de 2018

Atividade econômica
cresce 1,38% em 11
meses de 2018

O Índice de Confiança da Indústria, medido pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), subiu 2,6 pontos de dezembro de 2018 para janeiro.
Com a alta, o indicador atingiu para 98,2 pontos em uma escala de
zero a 200, o maior nível desde agosto do ano passado.
A confiança subiu em 12 dos 19 segmentos industriais pesquisados.
O Índice de Expectativas, que mede a confiança dos empresários da
indústria em relação ao futuro, avançou 4,3 pontos e atingiu 99,5, o
maior nível desde agosto de 2017 (100,6 pontos).
O Índice da Situação Atual, que mede a confiança dos empresários
da indústria em relação ao momento presente, subiu 1 ponto, indo
para 97 pontos, a terceira alta consecutiva. A alta foi puxada principalmente pelo grau de satisfação com o nível da demanda atual, que
subiu 1,6 ponto.
Segundo o pesquisador da FGV Aloisio Campelo Jr., o setor
industrial dá sinais de esperar uma retomada nos próximos meses,
após a expressiva desaceleração do segundo semestre do ano
passado.
“As expectativas avançaram bem em janeiro, com melhores
previsões para a produção e o emprego no horizonte de três meses
e otimismo com relação à evolução do ambiente de negócios no
horizonte de seis meses”, disse. (Fonte: Agência Brasil)

A atividade econômica registrou crescimento de 1,38% no resultado
acumulado de 11 meses de 2018. É o que mostra o Índice de
Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado hoje (17)
pelo Banco Central (BC), em Brasília.
Em 12 meses terminados em novembro de 2018, a expansão chegou
a 1,44%. Em novembro do ano passado, comparado ao mesmo mês
de 2017, houve crescimento de 1,86%.
Na comparação entre novembro e outubro de 2018, o índice
apresentou alta de 0,29%, de acordo com dados dessazonalizados
(ajustados para o período).
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.
O indicador foi criado pelo BC para tentar antecipar, por aproximação, a evolução da atividade econômica. O indicador oficial é o
Produto Interno Bruto (PIB), calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
(Fonte: Agência Brasil)
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REI PARAFUSOS
Reicom: o sucesso está em atender
bem e na qualidade dos produtos
Uma equipe de profissionais altamente
qualificados, excelência no atendimento e uma
variada linha de produtos de qualidade aliados a bons preços, é a receita do sucesso
da Reicom Comércio de Parafusos que atende
somente nas vendas internas mais de 250
clientes por dia. “Nosso slogan é o ‘prazer em
atender bem’ e assim vamos conquistando
novos clientes diariamente em Toledo”, explica
o empresário Valdemar da Mata.
A Reicom é uma empresa familiar que atua
no comércio de Toledo e região, conta com
10 colaboradores para o atendimento e

funções administrativas, dois deles com
mais de 12 anos de casa. “Somos uma
grande família que trabalha unida em um
ambiente agradável com ótimos profissionais, considero isso fundamental para a
empresa. Ao meu lado estão: a minha
esposa Maria Luiza, o filho André Luis e a
nora Bruna Kelly, (responsáveis pelas
áreas de compras e financeiro) e nossos
colaboradores, alguns com anos de casa.
Desejo expressar nossa eterna gratidão
para aqueles que fazem a razão de ser de
nossa empresa: nossos queridos clientes.
Quero destacar também que os serviços
contábeis da Reicom são de responsabilidade do competente escritório Orca
Contabilidade. Formamos uma parceria
muito forte e de respeito”, afirma o
proprietário da empresa, Valdemar da
Mata.
PENSANDO NO FUTURO - Para o
empresário, é fundamental estar atento às
tendências, buscar novidades no mercado
para fortalecer a empresa e atender as
expectativas dos clientes. “Em abril último,
visitamos a Canton Fair, a maior feira do
mundo na cidade chinesa de Guangzhou,
feira essa que conta com 10.500 expositores, sendo 600 deles de produtos de
nossa área. Estamos trabalhando no
sentido de, dentro de pouco tempo,

importar produtos de grande giro, para
oferecer, além de produtos de qualidade,
preços atrativos para nossa distinta
clientela”.
MELHORES MARCAS - Com mais de 380
m2 de loja a Reicom comercializa produtos
de marcas conceituadas como: Gedore,
Robust, Bosch, Bovenau, Tramontina,
Irwin, Starrett, Stanley, Motomil, Dewalt,
Marcon, Pado, Smarter, Ciser, Belenus,
entre outras.
O INÍCIO - No dia 27, de maio de 1996,
surgia a Reicom Comércio de Parafusos
em Toledo, mais conhecida por Rei
Parafusos. Fundada por Vitor Beal e
Roberto Catuzzo com o objetivo de
atender a grande demanda na área de
parafusos e ferramentas na cidade e
região. Na época contava com os proprietários e mais dois colaboradores e
atendiam em média 40 a 50 clientes dia.
Com o objetivo de se dedicarem em outras
atividades, em abril de 2010 venderam a
empresa para a família da Mata (Valdemar
e Maria Luiza) que iniciaram uma nova
história no sentido de disponibilizar uma
gama maior de produtos e oferecer um
atendimento personalizado para cada
cliente. Você pode visitar a loja na Avenida
Parigot de Souza, 2170. Telefone (45)
3378-1000.
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Tabelas
elas

Simples
Nacional
Simples
Nacional
a partirLei
de155/2016
01/01/2018 Lei 155/2016
Vigência a partirVigência
de 01/01/2018

TABELA
a partir
1º de Janeiro de 2019
SS a partir
de 1º INSS
de Janeiro
de de
2018

Salário-de-contribuição
ontribuição
(R$)
Alíquota (R$)
INSS (%) Alíquota INSS (%)
até R$ 1.693,728,00
8,00
,72

R$ 1.693,73,9,00
até 2.822,90
73, até de
2.822,90
de R$ 2.822,9111,00
até 5.839,45
91 até 5,645,80

9,00
11,00

LÁRIOTABELA
FAMÍLIASALÁRIO FAMÍLIA

até R$ 907,77
R$ 46,54
67
R$ 45,00
R$ 907,78 a R$R$
1.364,43
R$ 32,80
8 a R$ de
1.319,18
31,71
Acima de R$ 1.364,43
temFamília
direito ao Salário Família
$ 1.319,19
Não tem direito ao Não
Salário

O IRRF TABELA DO IRRF
Cálculo (R$)
ulo (R$) Base de Alíquota
(%)

Alíquota
(%)
Parcela
a Deduzir
do Parcela
IR (R$) a Deduzir do IR (R$)

Até 1.903,98
De 1.903,99
7,5%
até 2.826,65
7,5% até 2.826,65
142,80
De 2.826,66
15%
até 3.751,05
15% até 3.751,05
354,80
De 3.751,06
22,5%
até 4.664,68
22,5%até 4.664,68
636,13
4.664,68
27,5%
664,68 Acima de
27,5%
869,36
DeduçãoR$
por
dependente: R$ 189,59
r dependente:
189,59

8

-

142,80
354,80
636,13
869,36

Salário
Mínimo
de 1994 a 2019
ário
Mínimo
de 1994 a 2018
ANO
ANO
VIGÊNCIA
1994
01.07.941994
1994
01.09.941994
1995
01.05.951995
1996
01.05.961996
1997
01.05.971997
1998
01.05.981998
1999
01.05.991999
2000
03.04.002000
2001
01.04.012001
2002
01.04.022002
2003
01.04.032003
2004
2004
01.05.042005
2005
01.05.052006
2006
01.04.062007
2007
01.04.072008
2008
01.03.082009
2009
01.02.092010
2010
01.01.102011
2011
01.01.112011
2011
01.03.112012
2012
01.01.122013
2013
01.01.132014
2014
01.01.142015
2015
01.01.152016
2016
01.01.162017
2017
01.01.172018
2018
01.01.182019

.

O
VIGÊNCIA
VALOR R$ R$ BASE
(LEI N )
O LEGAL
VIGÊNCIA
LEGAL
VALOR
R$
BASEVALOR
LEGAL (LEI NBASE
)
DATA (LEI N )
01.07.94
64,79
9.069
01.07.94
64,79
9.069
64,79
9.069
29.06.95
01.09.94
70,00
9.063
01.09.94
70,00
9.063
70,00
9.063
14.06.95
01.05.95
100,00
9.032
01.05.95
100,00
9.032
100,00
9.032
28.04.95
01.05.96
112,00
9.971
01.05.96
112,00
9.971
112,00
9.971
18.05.00
01.05.97
120,00
9.971
01.05.97
120,00
9.971
120,00
9.971
18.05.00
01.05.98
130,00
9.971
01.05.98
130,00
9.971
130,00
9.971
18.05.00
01.05.99
136,00
9.971
01.05.99
136,00
9.971
136,00
9.971
18.05.00
03.04.00
151,00
9.971
03.04.00
151,00
9.971
151,00
9.971
18.05.00
01.04.01
160,00
MP no 2194-6
01.04.01
160,00
MP no24.08.01
2194-6
160,00
MP no
2194-6
01.04.02
200,00
10.525
01.04.02
200,00
10.525
200,00
10.525
07.08.02
01.04.03
240,00
10.699
01.04.03
240,00
10.699
240,00
10.699
10.07.03
01.05.04
260,00
10.888
01.05.04
260,00
10.888
260,00
10.888
25.06.04
01.05.05
300,00
MP no 248
01.05.05
300,00
MP no22.04.05
248
300,00
MP350,00
no 248
01.04.06
MP no 288
01.04.06
350,00
MP no14.04.06
288
350,00
MP
no
288
01.04.07
380,00
MP no 362
01.04.07
380,00
MP no29.03.07
362
380,00
MP415,00
no 362
01.03.08
MP no 421
01.03.08
415,00
MP no29.02.08
421
415,00
MP465,00
no 421
Lei 11.944/2009
01.02.09
Lei12.255/2010
11.944/2009
01.02.09 Lei 11.944/2009
465,00
465,00
29.05.09
Lei
01.01.10
510,00
Lei
01.01.10 Lei 12.255/2010
510,00
510,00
16.06.10
MP 12.255/2010
516/2010
01.01.11
540,00
516/2010
01.01.11 MP 516/2010
540,00
540,00
31.12.10
Lei MP
12.382/2011
01.03.11
545,00
Lei 12.382/2011
01.03.11 Lei 12.382/2011
545,00
545,00
28.02.11
Decreto
7.655/2011
01.01.12
622,00
Decreto7.872/2012
7.655/2011
01.01.12Decreto678,00
622,00
7.655/2011
622,00
Decreto
26.12.11
01.01.13
Decreto8.166/2013
7.872/2012
01.01.13Decreto724,00
678,00
7.872/2012
678,00
Decreto
01.01.14
26.12.12
Decreto8.381/2014
8.166/2013
01.01.14Decreto788,00
724,00
8.166/2013
724,00
Decreto
01.01.15
24.12.13
Decreto8.618/2015
8.381/2014
01.01.15Decreto880,00
788,00
8.381/2014
788,00
Decreto
01.01.16
30.12.14
Decreto8.948/2016
8.618/2015
01.01.16Decreto937,00
880,00
8.618/2015
Decreto
880,00
01.01.17
30.12.15
Decreto9.255/2017
8.948/2016
01.01.17Decreto954,00
937,00
8.948/2016
01.01.18
Decreto
937,00
30.12.16
01.01.18Decreto998,00
954,00
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BOLETIM

IBGE aponta crescimento de 1,1%
da produção industrial em 2018
O dado é da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física, divulgada nesta sexta-feira
(1º) pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística.
Em dezembro, a produção industrial cresceu
0,2%, na comparação com novembro, mesmo
percentual da média móvel trimestral. Já na
comparação com dezembro de 2017, houve
uma queda de 3,6%.
Entre as quatro grandes categorias econômi-

cas, apenas os bens semi e não duráveis
encerraram o ano em queda (-0,3%).
Os bens de consumo duráveis tiveram alta
de 7,6% e os bens de capital, isto é, as
máquinas e equipamentos, cresceram 7,4%.
Já os bens intermediários, ou seja, os
insumos industrializados usados no setor
produtivo tiveram crescimento de 0,4%.
A alta do ano foi sustentada por 13 dos 26
ramos industriais pesquisados, com

destaque para veículos automotores,
reboques e carrocerias (12,6%), metalurgia
(4%), celulose, papel e produtos de papel
(4,9%), indústrias extrativas (1,3%) e
máquinas e equipamentos (3,4%).
Das 13 atividades em queda, os destaques
ficaram com produtos alimentícios (-5,1%),
confecção de artigos do vestuário e
acessórios (-3,3%) e couro, artigos para
viagem e calçados (-2,3%).
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