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BOLETIM

presidência da ACIT, havia atuado 
por cerca de oito anos em diretorias 
diversas, entre elas, Feiras e Comér-
cio.
Acompanhe a entrevista a seguir.

 – A Indústria, o comércio e a 
prestação de serviços em Toledo, 
como o senhor avalia estes 
segmentos? 
Toledo é o maior polo industrial do 
oeste do Paraná e se destaca pela 
variedade. São indústrias formadas 
em cima das cadeias do agroneg-
ócio, principalmente suínos e aves, e 
o efeito de desenvolvimento dentro 
das micro e pequenas empresas 
dessa cadeia é muito grande, porque 
há um ciclo de demanda muito alto 
em cima de 
manutenção em máquinas e equipa-
mentos. O município tem se destaca-
do nessa questão e as perspectivas 
são positivas; é claro, também se 
aguarda que o governo promova nos 
próximos meses as reformas estrutur-
antes que são muito importantes 
para a indústria e que dão base para 
o investimento. Neste sentido, a 
expectativa é muito boa, já que o 
comércio e a prestação de serviços 
são setores que geram muito 
emprego. Muitas empresas estão 
vindo em função do desenvolvimen-
to da cidade, que é organizada que 
atrai investidores e dentro dessa 

perspectiva de ampliação, acredita-
mos que Toledo tem crescido 
substancialmente, com índices 
maiores que a média do Paraná e 
também é a cidade que mais cresce 
na região. As perspectivas são positi-
vas e nós, como entidade representa-
tiva do empresariado, devemos 
buscar cada vez mais a capacitação 
desses empresários para que as suas 
empresas possam sobreviver diante 
dos desafios que possuem.

 – Por que investir em Toledo? 
Toledo faz parte do ranking das 100 
cidades do país para investir em 
negócios.  Está na 43ª posição do 
país e a 5ª entre as cidades do 
Paraná. Esse dado é da pesquisa 
realizada pela revista Exame, no ano 
passado. O município é reconhecido 
pela força do agronegócio; como 
polo universitário; possui cerca de 
600 indústrias, entre elas, se desta-
cam, como a BRF, maior frigorífico de 
aves da América Latina, uma das 
maiores indústrias do ramo 
farmacêutico do Brasil, a Prati-Dona-
duzzi, a maior indústria de fiação do 
Paraná, Fiasul, entre tantas outras, 
tem um inovador parque tecnológico 
em implantação, o Biopark. Possui 
um setor de comércio e prestação de 
serviços diferenciado. Toledo 
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Continua, próxima página

Em entrevista exclusiva ao Orca 
Contabilidade, o presidente da 
Associação Comercial  e Empresarial 
de Toledo (ACIT), o empresário 
Marcos Paulo Destefeni, fala do 
desenvolvimento econômico de 
Toledo, reformas da Previdência e 
Tributária; expectativas para o segun-
do semestre, entre outros assuntos. 
Toledano, filho de pioneiros, Marcos 
Paulo Destefeni, 46 anos, graduado 
em Ciência da Computação, é 
empresário no setor de telecomuni-
cações. Está na segunda gestão 
como presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Toledo 
(ACIT), que vai até março de 2020. 
Atua no meio associativista há cerca 
de 15 anos, tendo sido um dos 
fundadores do Conselho do Jovem 
Empreendedor de Toledo, em 2005, 
do qual foi presidente na gestão 
2010-2011. Antes de assumir a 
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também tem posição de destaque 
por acumular um dos maiores 
Índices de Valores Brutos da 
Produção Agropecuária do Brasil, 
que neste ano é superior a R$2,2 
bilhões. Nosso município tem um 
crescimento que se destaca no 
Estado, tem um ambiente de 
negócios propício para investimentos 
e vem se tornando cada vez mais 
atrativo.

 – Quais as expectativas para o 
segundo semestre? 
O segundo semestre promete ser 
mais positivo, as atividades econômi-
cas devem ser ampliadas. Os 
empresários estão aguardando muito 
a reforma da Previdência, e isso deve 
trazer um novo ânimo ao mercado e 
também quanto às perspectivas de 
investimento. Além disso, com a 
proximidade do final do ano, princi-
palmente com a data do Natal, 
acaba movimentando muito mais, 
principalmente, o varejo e por conta 
disso, as atividades econômicas e seu 
ciclo de desenvolvimento devem ser 
ampliar. Com a reforma da Previdên-
cia deve se discutir também a 
questão da reforma Tributária, o 
ajuste das despesas do governo, 
tanto no nível federal, quando estad-
ual e municipal. Percebemos que os 
governos estão preocupados, até 
porque o contribuinte tem cobrado 
esse posicionamento dos governos 
no sentido de ajustes, para fazer uma 
gestão cada vez mais eficiente. Essas 
reformas acabam influindo nas 
decisões de investimentos, e com 
isso, o segundo semestre também 
deve ser um pouco mais destravado.

 – Como o senhor avalia a Reforma 
da Previdência?
Como empresário e presidente da 
ACIT, nossa posição é totalmente 
favorável às mudanças na Previdên-
cia Social. O Brasil necessita urgente-
mente de inúmeras reformas e 
acreditamos que não temos mais 
tempo para perder. É a posição da 
nossa diretoria e recentemente a 
nossa coordenadoria das Associações 
Comerciais,  a Caciopar, emitiu uma 
Carta Aberta em que defende esta e 
outras reformas. Ressalta que o país 
precisa de uma estrutura de Estado 
moderna e enxuta. A Previdência 
Social hoje tem privilégios, consome 
muitos recursos públicos. É preciso 

corrigir os desequilíbrios. O objetivo 
não é tirar dos que têm menos, mas 
combater os vícios. Sem a reforma, 
em poucos anos não haverá dinheiro 
para pagar os benefícios e inclusive 
os donos dos grandes valores serão 
prejudicados e ficarão sem sua 
renda. Não podemos manter regimes 
especiais de Previdência, é preciso 
que todos acabem sendo colocados 
no mesmo patamar de isonomia. 
Qualquer situação específica precisa 
ser muito bem analisada.

 – E a tão esperada Reforma 
Tributária?
Como falamos antes, nosso país 
necessita de profundas mudanças para 
que volte a crescer. O Brasil possui um 
dos sistemas tributários mais com-
plexos do mundo, com milhares de 
normas e regras difíceis de entender. 
Além de simplificar e desburocratizar, é 
fundamental tirar a carga pesada que 
recai sobre as empresas, impedindo-as 
de produzirem mais e crescerem, de 
serem mais competitivas no mercado 
internacional. Depois da reforma da 
Previdência, sem dúvida a reforma 
Tributária  é a mais desejada, principal-
mente pelo setor empresarial. O 
retorno do Estado na contrapartida aos 
impostos pagos é muito pequeno. A 
carga tributária chega a quase 34% do 
PIB, índice muito grande, e a trans-
ferência de renda do setor privado para 
o setor público acaba inibindo o 
investimento. A solução para o país o 
investimento, a criação de novas 
empresas, o fortalecimento das que já 
existem para geração de emprego e 
renda. E essa renda cada vez mais 
precisa ficar no bolso do cidadão e não 
passar para o Estado. Este modelo, ele 
está praticamente esgotado, o Estado 
se tornou um fim em si mesmo, cheio 
de privilégios, difícil de ser administra-
do por conta dos entraves, da própria 
legislação. É preciso repensar  tudo isso, 
a reforma Tributária se faz necessária 
no sentido de diminuir esta carga 

sobre o mercado que produz.

 – Qual o papel e a importância da 
Acit para o Município e para as 
empresas?
A ACIT tem uma história de mais de 
51 anos, é uma das mais sólidas e 
tradicionais entidades de caráter 
associativo de Toledo. Desde que foi 
criada, sempre esteve presente nas 
grandes causas da comunidade local 
e também regional. Desde a insta-
lação da agência dos Correios, da 
agência do Banco do Brasil, a inter-
ligação asfáltica entre Toledo e 
Cascavel, subestação da Copel, até 
grandes conquistas da atualidade, 
como a reativação do aeroporto 
municipal, foi decisivo o envolvimen-
to da ACIT. Na verdade, a história da 
entidade está interligada ao desen-
volvimento do município. Sempre 
pautada pelos princípios associativis-
tas, sua atuação não se restringiu a 
representar e defender o empresaria-
do, mas sempre buscou as melhorias 
tendo em vista o coletivo. Atual-
mente a ACIT congrega mais de 
3500 empresas de Toledo e por  
meio a união de esforços faz com 
que os interesses dessa classe sejam 
mais efetivos e tragam benefícios ao 
setor empresarial. É uma das maiores 
e mais representativas Associações 
Comerciais do Brasil e que traz 
benefícios importantes para empre-
sas associadas e colaboradores a ela 
vinculados.

 – O Orca Contabilidade atua há 25 
anos em Toledo e região, conta 
com a certificação ISO 9001-2015. 
Como o senhor avalia a importân-
cia da Contabilidade para as 
empresas e para a economia? 
Independente do porte da empresa, a 
contabilidade é fundamental para o 
funcionamento do negócio. Hoje o 
profissional de contabilidade cuida 
não apenas das questões fiscais e 
burocráticas, mas também auxilia o 
empresário a tomar decisões em sua 
empresa. O setor de contabilidade 
evoluiu muito e pode atuar de forma 
a orientar as empresas a terem 
melhor controlado as finanças, a 
decidir sobre investimentos. É essen-
cial para a economia como um todo e 
para cada empresa particularmente.
Por  Jane Rita Müller Lentcsh/Assessoria de 
Comunicação Orca Contabilidade e  Maristela 
Moraes/Assessoria de Comunicação Associação 
Comercial e Empresarial de Toledo (Acit)

“Toledo tem um
crescimento que se
destaca no Estado e
ambiente de negócios
propício para
investimentos”.
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A Instrução Normativa RFB nº 1.902, 
publicada dia (19/07) no Diário Oficial 
da União, estabelece as normas e os 
procedimentos para a apresentação 
da DITR, informa os critérios de 
obrigatoriedade, a necessidade do uso 
de computador na elaboração da 
declaração e as consequências da 
apresentação fora do prazo estabeleci-
do, entre outras informações. De 
acordo com a nova norma, o prazo 
para a entrega da Declaração do 
Imposto sobre a Propriedade Territori-
al Rural DITR referente ao exercício de 
2019 inicia-se no dia 12 de agosto e se 
encerra às 23h59min59s (vinte e três 
horas, cinquenta e nove minutos e 
cinquenta e nove segundos), horário 
de Brasília, do dia 30 de setembro de 
2019.
Está obrigada a apresentar a 
declaração a pessoa física ou jurídica, 
exceto a imune ou isenta, proprietária, 
titular do domínio útil ou possuidora a 
qualquer título do imóvel rural. 
Também está obrigada a pessoa física 
ou jurídica que, entre 1º de janeiro de 
2019 e a data da efetiva apresentação 
da declaração, perdeu a posse do 
imóvel rural ou o direito de proprie-

dade pela transferência ou incorpo-
ração do imóvel rural ao patrimônio 
do expropriante. Em 2018 foram 
entregues 5.661.803 declarações do 
Imposto sobre a Propriedade Territori-
al Rural. A expectativa é que, neste 
ano, sejam entregues 5,7 milhões de 
declarações.
A DITR deve ser elaborada com uso 
de computador, por meio do 
Programa Gerador da Declaração do 
ITR, disponibilizado na página da 
Receita Federal (rfb.gov.br). Ela pode 
ser transmitida pela Internet ou 
entregue em uma mídia removível 
nas unidades da Receita Federal.
A multa para quem apresentar a DITR 
depois do prazo é de 1% (um por 
cento) ao mês ou fração de atraso, 
lançada de ofício e calculada sobre o 
total do imposto devido, não podendo 
seu valor ser inferior a R$ 50,00 
(cinquenta reais). Se, depois da 
apresentação da declaração, o 
contribuinte verificar que cometeu 
erros ou omitiu informações, deve, 
antes de iniciado o procedimento de 
lançamento de ofício, apresentar DITR 
retificadora, sem a interrupção do 
pagamento do imposto apurado na 

declaração original. A DITR retificadora 
tem a mesma natureza da originaria-
mente apresentada, substituindo-a 
integralmente. Por isso, a declaração 
retificadora deve conter todas as 
informações anteriormente prestadas 
com as alterações e exclusões 
necessárias bem como as informações 
adicionadas, se for o caso.
O valor do imposto pode ser pago em 
até 4 (quatro) quotas iguais, mensais e 
sucessivas, sendo que nenhuma quota 
pode ter valor inferior a R$ 50,00 
(cinquenta reais). O imposto de valor 
inferior a R$ 100,00 (cem reais) deve 
ser pago em quota única. A quota 
única ou a 1ª (primeira) quota deve ser 
paga até o dia 30 de setembro de 
2019, último dia do prazo para a 
apresentação da DITR.
O imposto pode ser pago mediante 
transferência eletrônica de fundos por 
meio de sistemas eletrônicos das 
instituições financeiras autorizadas pela 
Receita Federal a operar com essa 
modalidade de arrecadação ou por 
meio de Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf), em qualquer 
agência bancária integrante da rede 
arrecadadora de receitas federais.

Produtor Rural: entre em
contado com a equipe do Orca
e tire suas dúvidas sobre o DIRT
Receita Federal anuncia normas para entrega 
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural DITR
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Rogério Marinho, secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da 
Economia, informou que o governo 
trabalha para “simplificar” o Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial). Para ele, há “excesso de detalha-
mento” na alimentação de informações”.
Segundo ele, em janeiro de 2020 vão ser 
implementados dois novos sistemas. Um 
para grandes e médias empresas, “já 
simplificado e desburocratizado”; e outro 
para pequenas e microempresas, “ainda 
mais simplificado”. A iniciativa afetará o 
uso do eSocial para empregados 
domésticos. “A ideia é também simplifi-
car para o empregador individual”. 
“O fato de ser dois sistemas não quer 
dizer que vai aumentar a complexidade. 
Serão dois sistemas bem mais simples”, 
promete o secretário. Conforme Marin-
ho, os novos sistemas não incluirão 
informações tributárias. “A ideia é que a 
Receita Federal disponibilize a partir de 
janeiro [de 2020] um sistema próprio 
diferenciado e também simplificado. E 
que remanesça no sistema a área de 
trabalho e de previdência”. “Nós espera-
mos pelo menos a diminuição dos 
layouts atuais (...) A ideia é ter uma 
ferramenta de gestão e de controle da 
área de trabalho e da previdência que 
seja amigável por um lado, e por outro 

que seja confortável – tanto para quem 
precisa fazer a gestão pública, que é o 
governo federal, quanto por quem tem 
a necessidade de passar essas 
informações”, explicou.
De acordo com o secretário, até a 
modificação definitiva o sistema 
permanece em uso e será “customi-
zado” para facilitar o uso. Marinho 
assinalou que haverá uma sistemáti-
ca de migração para “não prejudicar” 
as empresas que investiram “tempo e 
dinheiro” na alimentação do eSocial.

Criado em 2013, o eSocial atualmente 
unifica a prestação, por parte do 
empregador, de informações relativas 
aos empregados. Dados como o 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), a Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais), a 
Guia de Recolhimento do Fundo de 
Garantia e de Informações à Previdên-
cia Social (GFIP) e informações pedidas 
pela Receita Federal são enviados em 
um único ambiente ao governo federal.
(Agência Brasil)

Depois de 20 trimestres seguidos com 
queda ou estagnação, o número de 
trabalhadores com carteira assinada 
no setor privado voltou a crescer, com 
a criação de 294 mil vagas, no segun-
do trimestre.
Dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio - Contínua 
(Pnad Continua), divulgados dia 
(31/07), pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), mostra 

que o aumento foi de 0,9% na 
comparação com o primeiro trimes-
tre de 2019, chegando ao total de 
33,2 milhões de pessoas.
As vagas criadas na indústria foram 
responsáveis por 49,7% desse total e 
39% foram empregos gerados na 
área de educação. O setor público, 
estimado em 11,7 milhões de 
pessoas, teve aumento de 2,6% no 
trimestre.

Governo anuncia
mudanças no eSocial

Cresce trabalho com
carteira assinada no 2º
trimestre, aponta IBGE



EnfoqueBOLETIM

O técnico da equipe de Tênis de mesa 
de Toledo, e vice-presidente da 
Confederação de Tênis de Mesa do 
Paraná, o professor Emerson Jerônimo, 
recebeu a Assessoria de Comunicação 
do Orca Contabilidade no Centro de 
Treinamento de Tênis de Mesa para 
uma entrevista exclusiva. Jerônimo 
falou da evolução do esporte no 
município, principais conquistas dos 
atletas de rendimento, a evolução no 
trabalho social e a importância do 
esporte para as crianças.
 
- Quando iniciou o Tênis de Mesa em 
Toledo? Cheguei ao município no ano 
de 2.000. Até então, não tinha um 
professor técnico de tênis de mesa, 
havia pessoas voluntárias, o trabalho 
não era profissionalizado como é 
atualmente. A frente da modalidade 
estava do Dr. Cezar Schacht que 
voluntariamente desenvolvia a modali-
dade, sempre em parceira com o 
poder público. Com o apoio de 
pessoas sérias e competente que 
administravam a prefeitura e o esporte 
de Toledo, passamos a profissionalizar 
o tênis de mesa. No início, uma 
empresa pagou meu salário por um 
ano, na sequencia fui contratado pelo 
município, depois passei no concurso 
público e estamos aqui há 19 anos na 
cidade realizando um trabalho que 
hoje é referência nacional para a 
modalidade, trabalho este que hoje é 
desenvolvido juntamente com o poder 

publico privado e tem o apoio da 
Federação de Tênis de Mesa do 
Paraná e da Federação Brasileira de 
Tênis de Mesa.
 
- Como foi essa evolução do 
esporte em Toledo, como era e 
como está atualmente? Quando vim 
para Toledo, logo na sequencia a 
prefeitura comandada pelo prefeito 
Derli Donin, Secretario de Esportes 
Mauro Maiorki e os diretores Ricardo 
Echelmeier e Vitor Lorenzeti, nos 
deram todo o apoio estrutural para 
que a gente pudesse desenvolver um 
trabalho sério, com dois anos de 
trabalho passamos a conquistar 
ótimos resultados a nível de Estado, 
conquistando pela primeira vez uma 
medalha nos jogos abertos e outra 

nos jogos da juventude do Paraná, fatos 
inéditos até então, logo em seguida 
conquistamos por três anos consecuti-
vo a classificação geral nos JOJU´S, 
Jogos da Juventude do Paraná, vencen-
do municípios que tem tradição na 
modalidade como, Maringá, Curitiba, 
Londrina dentre outros. Partindo desta 
base não paramos mais de evoluir com 
a modalidade, renovando as gerações e 
construindo campeões estaduais, nos 
jogos da federação, jogos escolares, 
jogos da confederação Brasileiro e até 
uma terceira colocação no individual 
conquistado por Cezar Jr, no aberto 
mundial de Jovens, onde o mesmo 
vinha defendendo a Seleção Brasileira.  
Antes de iniciarmos o trabalho, 
focamos nos adeptos a modalidade 
que já tinha no município; depois 
desenvolvemos um trabalho, idealizado 
pelo nosso diretor Ricardo Echelmeier, 
onde passamos a massificar a modali-
dade nas escolas no município. Passa-
mos por quase todas as escolas difun-
dido o tralho e a modalidade e garim-
pando atletas, um trabalho que atuava 
nas três vertentes, social, base e rendi-
mento; onde eu trabalhava nos três 
períodos do dia, de segunda a sábado. 

- Fale um pouco do novo projeto que 
está sendo realizado em Toledo. 
Procuramos sempre acompanhar a 
evolução do esporte em geral, mas, 

Tênis de mesa é sucesso em Toledo
O Orca Contabilidade tem Orgulho em
apoiar esse importante projeto há 19 anos

Continua, próxima página
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principalmente da nossa modalidade. 
Estamos trabalhando com um projeto 
novo que é a renovação de atletas. 
Contamos com turmas de faixa etária 
bem reduzida que é o que recomen-
da-se para trabalhar com a modali-
dade, nós temos crianças de quatro 
anos, até dez anos nesse projeto que 
estamos desenvolvendo no município 
em parceria com a Secretaria de 
Educação. Já temos nossas equipes, mas 
precisamos estar sempre renovando 
para não ficar no meio de entre safra, e 
já temos bons resultados com esse 
trabalho.  

- A que o senhor atribui o sucesso do 
esporte no Município? Temos o apoio 
do Poder Público que oferece o espaço, 
despesas para eventos e contamos com 
apoiadores que abraçaram a causa 
desde o início do nosso trabalho. Temos 
um parceiro que começou com a gente 
no inicio e está até hoje, com incentivo 
muito grande ao Tênis de Mesa, que é o 
Orca Contabilidade, através do Celso e 
toda sua equipe. Sem o apoio da 
iniciativa privada, com certeza não iria 
colher esses frutos que estamos colhen-
do hoje. Até poderíamos desenvolver um 
trabalho, mas, seria mais limitado. 
Contamos muito com nossos 
apoiadores, no caso o Orca, o Clube Yara 
que também está desde o início nos 
apoiando e alguns outros apoiadores 
que ao longo do nosso trabalho 
estiveram com a gente.
 
- Quantas crianças fazem parte da 
Escolinha de Tênis de Mesa? Cerca de 
200 crianças fazem parte do projeto em 
contra turno escolar que está sendo 
realizado em escolas Municipais de 
Toledo e no Centro Olímpico onde 
trazemos o rendimento social e base. 
Conto com o apoio de dois estagiários 

no projeto e trabalhamos nos três 
períodos do dia, ou seja, o tênis de 
mesa de Toledo não para. 

- Como é a parceria com as Escolas 
Municipais? Trabalhamos com 
crianças. Então, temos uma ligação 
direta com os pais, diretores das 
escolas e professores. Estamos 
sempre acompanhando as notas e a 
evolução escolar de cada um, isso é 
muito importante para o desenvolvi-
mento social da criança e do adoles-
cente. O objetivo do nosso projeto, 
não é só focar na modalidade, no 
rendimento ou no atleta profissional, 
isto tudo faz parte de um sonho e o 
resultado de um trabalho sério, pode 
tornar este sonho uma realidade.  O 
sonho faz parte do nosso trabalho, 
mas, o ponto principal é dar um 
norte  a essas crianças, uma oportuni-
dade para estar aprendendo todas as 
virtudes que o esporte e suas discipli-
nas podem oferecer. Queremos dar a 
oportunidade a estas crianças de um 
dia se tornar um atleta de sucesso, 
caso isto não aconteça, é fato de que 
eles serão ótimos cidadãos para esse 
mundo lá fora, com foco no estudo, 
na profissão na família e no bem 
estar social coletivo.

- Quais as principais conquistas da 
equipe de rendimento de Toledo? 
Desde que iniciamos nosso trabalho 
em Toledo conquistamos ótimos 
resultados nas competições. Todos os 
anos colocamos atletas na Seleção 
Paranaense, já colocamos atletas na 
Seleção Brasileira. Temos grandes 
resultados a nível municipal, estadual 
e até internacional. Os principais 
resultados vem como títulos (vários), 
nos eventos oficiais do estado, como: 
JOGOS (escolares: regionais, estaduais 

e nacional; juventude estadual e 
nacional, abertos e eventos da FEDER-
AÇÃO DO PARANÁ e CONFEDERAÇÃO 
BRASILIERA), os títulos são diversos e 
em várias categorias de faixa – etárias). 
Atualmente estamos disputando a 
classificação geral do Campeonato 
Paranaense 2019, com o município de 
Curitiba. O Campeonato Paranaense é 
disputado em 7 etapas, no mês de 
agosto vamos estar na cidade de São 
José dos Pinhais disputando a 6 etapa 
do ano.
  
- O sucesso do Tênis de Mesa colocou 
Toledo em destaque trazendo 
grandes eventos para o município? 
Acabamos transformando nosso 
Município como uma referência na 
modalidade. Inclusive, nosso projeto ao 
qual estou falando, foi divulgado 
recentemente pela Confederação de 
Tênis de Mesa como projeto modelo a 
nível nacional, então, em função da 
estrutura e a todo nosso trabalho que 
estamos desenvolvendo, somos referên-
cia para o estado e para todo o País. 
Toledo já foi sede de Campeonatos 
Brasileiros, várias edições da Copa 
Brasil, todos os anos sediamos uma 
etapa do Campeonato Paranaense de 
Tênis de Mesa. São grandes eventos 
que estão vindo para a nossa Cidade 
em função desse trabalho e dessa 
estrutura do Tênis de Mesa dentro do 
Município. Esses eventos também 
movimentam o comércio, o setor de 
transportes, restaurantes, quando 
trazemos uma Copa Brasil, por exemp-
lo, praticamente todos os hotéis ficam 
lotados e muitos atletas acabam indo 
procurar hotel em outras cidades, 
como Cascavel por exemplo.
 
-Falamos muito sobre esporte de 
rendimento, mas o que é o esporte 
de rendimento? Esporte de rendimento 
é quando trabalhamos com atletas já 
preparados para competições oficiais, 
sempre com planejamento e com 
objetivo de melhora no desempenho e 
no rendimento dos seus resultados. 
Tendo em seu planejamento de treino 
uma certa carga horária e um ciclo de 
treinamentos com objetivos específicos. 
Sempre com a visão de levar os atletas 
para o alto rendimento, onde poucos 
conseguem chegar
. 
Por Jane Rita Lentcsh DRTPr 9996/Asses-
soria de Comunicação Orca Contabili-
dade



 

TABELA INSS a partir de 1º de Janeiro de 2019

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 5.839,45  11,00

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 907,77                 R$ 46,54
de R$ 907,78 a R$ 1.364,43              R$ 32,80
Acima de R$ 1.364,43                       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
Vigência a partir de 01/01/2018 Lei 155/2016

IPC/FIPE

IGP/DI

IGP/M

IPCA

INPC/IBGE

TAXA SELIC

 NOV        DEZ JAN    FEV           MAR        ABRIL        MAIO        JUN    NO ANO  ULT. 12 M.

 0,15         0,09 0,58 0,54 0,51 0,29         -0,02  0,15 2,06         3,86

1,14         -0,45 0,07         1,25 1,07 0,90 0,40  0,40 3,74         6,92

-0,49       -1,08 1,01       0,88 0,88 0,92 0,45  0,80 4,39         6,52

-0,21       -0,15 0,32 0,43 0,75 0,57 0,13  0,01 2,22         3,36

-0,25         0,14 0,36 0,54 0,77 0,60 0,15  0,01 2,45         3,31

 0,51         0,53 0,53 0,48 0,53 0,51 0,53  0,51 6,50         3,17

Salário Mínimo de 1994 a 2019

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

ANO         VIGÊNCIA         VALOR R$      BASE LEGAL (LEI N
.
)        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

2019 01.01.19    998,00        Decreto 9.661/2019      01.01.19

INDICADORES DE INFLAÇÃO (VARIAÇÕES PERCENTUAIS) ÚLTIMOS 12 MESES
FONTE: FGV, IBGE, FIPE E DIEESE

Simples Nacional

)        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

 954,00        Decreto 9.255/2017      29.12.17

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

      0,29   0,55          0,46        -0,42 0,00        -0,03          0,19  0,01 0,23    0,41    0,39  0,48 2,74           3,61

      0,80   0,74          0,58         0,15 0,56         0,93          1,64    1,48 1,48    0,68    1,79  0,26  8,82          10,50

      0,89       0,89          0,76         0,07 0,64         0,57          1,38 1,87 0,51    0,70    1,52  0,89 9,26          10,80

      0,28   0,44          0,29  0,32 0,09         0,22          0,40    1,26 0,33   -0,09     0,48  0,45 3,80           4,55

      0,18   0,26          0,23  0,18 0,07         0,21          0,43   1,43 0,25    0,00    0,30  0,40 3,54   4,00           

      0,59   0,58          0,57  0,50 0,50         0,51          0,53    0,53 0,53    0,53    0,51  0,53  6,50           5,46


