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preparados para a data mais especial 
do ano.  
 “As expectativas são 
as melhores possíveis. O 13º salário 
saindo contribui muito para movi-
mentar o comércio que normal-
mente já dá uma agitada nesta época 
do ano. Mas não podemos esquecer 
de dar um foco especial nas vendas e 
no bom atendimento para que 
possamos incrementar ainda mais a 
nossa carteira de clientes. Estamos 
trabalhando nisso desde outubro, 
buscando novidades e variedades 
que possam atingir diversos públicos. 
Além disso estamos fazendo um 
trabalho forte nas redes sociais, visitas 
em empresas e panfletagens. A loja 
está linda, no clima da data mais 
especial do ano”, conta a empresária 
Paula Caroline Franco Dalazem. (Fun 
Parts Presentes Criativos - Cascavel)

Continua na próxima página.
 
 

 Faltam poucos dias para o 
Natal e o comércio de Toledo e 
Cascavel já estão preparados para 
atender os consumidores. São roupas, 
calçados, perfumes/cosméticos, 
eletrodomésticos, eletrônicos, 
decoração, brinquedos e uma infini-
dade de produtos para presentear, 
filhos, mãe, pai, afilhados, irmãos, 
amigos e muito mais.
 As decorações natalinas 
espalhadas pelas cidades e nas 
vitrines das lojas trazem um clima 
todo especial e devem atrair consum-
idores que podem aproveitar o 
horário especial de atendimento que 
inicia na segunda-feira 09 para fazer 
as compras para o Natal. 
 Com variedades de produtos 
das mais variadas marcas, promoções 
e atendimento especializado, os 
lojistas de Toledo e Cascavel estão 
otimistas para as vendas de Natal e 
final de ano e contam que estão 
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Bem Vindos

O empresário Darci Theobald está 
otimista quanto ao aumento nas vendas 
para o Natal. “As expectativas de venda são 
grandes, pois passamos por um ano em que as 
vendas baixaram muito, principalmente dos 
produtos em ouro. Então, espera-se que 
neste último mês possamos superar os 
antetiores. Nos preparamos com compras, 
novidades, produtos de qualidade e muitas 
variedades. Também teremos promoções de 
30% a 50% de descontos  em várias peças”, 
conta. (Darci Joias- Toledo)
 

Para o empresário Vilson Jacobowski as vendas 
devem crescer neste final de ano em todo Brasil. “As 
expectativas de vendas para o Natal são muito boas. 
Passamos de três a quatro anos por dificuldade no 

comércio em todo o Brasil. Estamos acreditando num 
grande potencial de vendas. Tanto em Toledo como em 

todo o País, os empresários estão investindo, estamos 
vendo uma oportunidade de voltar a crescer. Acreditando 

muito e apostando, tanto é que reformamos toda a loja, 
repaginamos do piso ao teto e no dia cinco estaremos 

inaugurando nossa loja. Nos preparamos muito para este 
Natal com ótimos produtos, roupas bonitas, elegantes e 

promoções incríveis; o cliente levando três peças paga 
apenas duas. Então, eu acredito que vai gerar um ótimo 

resultado para nós”, (Lojas Arco Iris –Toledo)

Em Toledo, o horário especial do comércio para as 
festas de final de ano começam no dia 09, segunda-fei-
ra. Confira: De 09 à 13 de dezembro o horário será das 
08h30 às 20h. No sábado, dia 14, as lojas vão abrir das
08h30 às 17h. Do dia 16 a 20 de dezembro, de segunda a 
sexta-feira, as lojas estarão abertas das 08h30 às 22h. No 
sábado, dia 21, das 08h30 às 18h e no dia 22, domingo, 
das 10h às 17h. Já na segunda-feira 23, das 08h30 às 
22h e na terça-feira, 24, véspera de Natal das 8h30 às 
16h. Já no sábado, dia 28, as lojas estarão atendendo 
das 8h30 às 17h. Na segunda-feira, dia 30 das 08h30 às 
20h. Na terça-feira, dia 31, das 08h30 às 16h. Os horários 
especiais de atendimento do comércio foram definidos 
em Acordo Coletiva de Trabalho pelo Sindicato do 
Comércio Varejista de Toledo e o Sindicato dos empre-
gados no Comércio de Toledo , e correspondem à 
convenção referente aos anos de 2019 e 2020. 

 As lojas de Cascavel estarão com horário 
especial de atendimento para as compras de Natal 
a partir do dia 9 de dezembro. De 9 a 13, o atendi

-

mento será das 9h às 20h. No sábado, dia 14, as 
lojas vão abrir das 9h às 18h. De segunda a sexta, 

de 16 a 20 de dezembro, o funcionamento será das 
9h às 22h. Já no sábado, dia 21 de dezembro, o 

atendimento ocorrerá das 9h às 18h. No domingo, 
dia 22, as lojas vão abrir das 9h às 17h. No dia 23, 

será das 9h às 22h e na véspera de Natal, dia 24, o 
atendimento ocorrerá das 9h às 18h. Os horários 

especiais de atendimento do comércio foram 
definidos em Convenção Coletiva de Trabalho pelo 

Sindilojas e Sindec, e correspondem à convenção 
referente aos anos de 2019 e 2020. 

Horário especial
de Natal em 
Toledo 

Comércio de
Cascavel com horário

especial de Natal

“Vamos vender muito bem, esva-
ziar todas as araras. Estamos nos preparando 
para a data, comprando em grande quanti-
dade as peças que sabemos que nossos clien-
tes sempre compram”, conta Allen Cristhina 
Peruzzo (Bella Tagarella Modas-Cascavel)
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 Impulsionado pelo setor de 
serviços e a indústria de transfor-
mação, o Oeste paranaense vem se 
destacando na geração de empregos 
no Estado. De acordo com levanta-
mento do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 
vinculado ao Ministério da Economia, 
a região abriu 9.172 postos no acumu-
lado de janeiro a outubro deste ano.
 O número representa 13,71% 
do total de 66.901 vagas criadas no 
Paraná em 2019, consolidando a área 
como a terceira no ranking da empre-
gabilidade no Estado, atrás apenas de 
regiões mais populosas como a 
Metropolitana de Curitiba (32.183) e o 
Norte (14.026). Cascavel, com saldo de 
3.375 contratações, Toledo (+1.309) e 
Foz do Iguaçu (+983) foram os 
municípios que mais se destacaram 
no Oeste.
 Economista do Departamen-
to do Trabalho da Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho, Suelen 
Glinski explicou que a abertura de 
vagas foi alavancada especialmente 
pela grande quantidade de frigorífi-
cos na região. Apenas a atividade de 
abate de suínos, aves e outros 
pequenos animais contabilizou 828 
empregos.
 Ainda segundo a economista, 
o setor acaba tendo também impac-
to direto em outras áreas, como as de 
comércio e serviço, reforçando a 
cadeia como um todo. “É reflexo da 
produção de carne para consumo 
interno e externo também. Sem 
contar que é justamente a indústria 
de transformação, por precisar de 
profissionais com maior qualificação, 
que paga os melhores salários”, 
afirmou Suelen Glinski.
 Ela citou o transporte 

rodoviário de carga (427 empregos 
gerados), fornecimento e gestão de 
recursos humanos para terceiros (412), 
preservação e fabricação de produtos 
do pescado (316) como exemplos 
dessa ramificação do setor.
 
 NÚMEROS GERAIS 
acordo com o Caged, o Paraná criou 
novos postos de trabalho pelo sétimo 
mês consecutivo. Foram 7.406 vagas no 
mês passado, o melhor outubro desde 
2013, marcando uma evolução de 7% 
em relação ao mesmo período de 2018 
(6.937). No acumulado do ano o Estado 
está entre os que mais geraram opor-
tunidades de trabalho no País neste 
ano, junto com São Paulo, Minas Gerais 
e Santa Catarina.
 O Paraná se destacou ainda 
com o estado do Sul com maior 
número de trabalhadores com carteiras 
assinadas até 31 de outubro deste ano. 
O estoque paranaense é de 2.670.695 
pessoas, contra 2.546.066 do Rio 
Grande do Sul e 2.090.400 de Santa 

Catarina. No país, a ocupação total de 
empregos é de 39,252 milhões.
 
 REGIÃO –
quem apresentou melhor resultado no 
mês passado, com a geração de 
27.304 novas vagas. O Nordeste teve 
21.776, o Sudeste 15.980, a região 
Norte registrou 4.315 e o Centro-Oeste, 
1.477.
Entre os estados, 23 tiveram variação 
positiva, com destaque para Minas 
Gerais com 12.282 vagas; São Paulo 
(11.727) e Santa Catarina (11.579). Já o 
saldo foi negativo no Rio de Janeiro 
(-9.942), o Distrito Federal (-1.365), 
Bahia (-589) e Acre (-367).
 
 BRASIL
obteve resultado positivo pelo sétimo 
mês consecutivo na geração de 
empregos formais. O saldo registrado é 
de 70.852 novas vagas, resultado de 
1.365.054 admissões e 1.294.202 
desligamentos no período. Foto: José 
Fernando Ogura/AEN

Região Oeste se
destaca na geração de
empregos no Paraná
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 A Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) revisou a projeção de cresci-
mento para este ano do Produto 
Interno Bruto (PIB, que é a soma de 
todos os bens e serviços produzidos 
no país) de 1% para 1,2%.
 De acordo com as Contas 
Nacionais, divulgadas dia (3) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 

relação ao trimestre anterior, mostran-
do evolução de 1,2% em comparação 
ao mesmo período do ano passado. 
Segundo a CNC a taxa observada é a 
maior para um terceiro trimestre desde 
2012 (1,5%) e a mais elevada para 
qualquer período de três meses desde 
o primeiro trimestre de 2018 (0,7%). “A 
gente revisou a projeção por conta de 
um resultado ligeiramente acima do 
esperado. O PIB não está bombando. 

economista da CNC, Fabio Bentes. Ele 
destacou que o crescimento do PIB 
per capita, isto é, por indivíduo, está 
muito baixo. “Crescer 1,2%, como a 
gente está esperando, significa 
distribuir pela população a taxa de 
crescimento muito próxima de zero”. 
Segundo Bentes, o resultado do 
terceiro trimestre surpreendeu os 
economistas da CNC.
 Outro motivo que contribuiu 
para a revisão do PIB de 2019 é a 
grande possibilidade de que, no último 
trimestre, a economia cresça mais, 
“basicamente porque o consumo das 
famílias está se dando em um ritmo 
acima do crescimento da própria 
economia, ou seja, do consumo do 

governo, do setor externo”.
 Os economistas da CNC 

três fatores claros que podem impul-
sionar a economia neste final de ano 
para um ritmo mais forte. O primeiro 
deles é a inflação baixa medida pelo 
Índice de Preços do Consumidor 
Amplo (IPCA), que é a menor dos 
últimos 21 anos, da ordem de 2,5%. “É 
uma inflação que em um primeiro 
momento corrói pouco e mais lenta-
mente o poder de compra da população 
e abre espaço para quedas mais auda-
ciosas na taxa de juros”.
O segundo fator envolve as condições 
de crédito. A CNC já detectou aumento 
na demanda por crédito, menos por 
conta da redução de juros de balcão e 
mais pela ampliação dos prazos. “Com 
prazos mais longos, as famílias conseg-
uem encaixar mais facilmente uma 
prestação com financiamento no orça-
mento”.
 O terceiro ponto é a liberação 
dos recursos do Fundo de Garantia do 

CNC revisa projeção de
crescimento do PIB de
2019 para 1,2%

Tempo de Serviço (FGTS) para o 

Black Friday, por exemplo, mostram que 
os dados de consumo estão favoráveis e 
devem empurrar o consumo das famílias 
para cima no último trimestre. Para 2020, 
a expectativa é de que a taxa de juros 
básica (Selic) caia a 4,5% ao longo do ano. 
“Isso abre espaço para que o cenário 
positivo do ponto de vista do consumo 
perdure pelo menos até metade do ano”.

 PIB de 2020
 Por isso, a CNC espera expansão 
do PIB para 2020 de 2,2%. O economista 
da CNC admitiu que não é um cresci-
mento espetacular. “É um crescimento 
abaixo da média mundial ainda, mas é 
um resultado melhor do que nos últimos 
três anos, já considerando 2019”, porque 
a economia cresceu 1,3% nos anos de 
2017 e 2018 e agora deve evoluir 1,2% 
este ano. As expectativas do mercado 
para o PIB do próximo ano são de cresci-
mento entre 2% e 2,5%. (Fonte: Agência 
Brasil)
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 Depois de revisar para cima as 
exportações de novembro, o governo 
voltou a corrigir dados da balança 
comercial. Com a nova retificação, as 
exportações aumentaram em US$ 
6,488 bilhões em setembro, outubro e 
em novembro (até o dia 24) em 

 Os dados da última semana 
de novembro não foram atualizados 
porque, segundo a Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex) do 
Ministério da Economia, as infor-
mações foram coletadas e transmiti-

Originalmente, a Secretaria de 
Comércio Exterior tinha afirmado que 
as exportações brasileiras tinham 
totalizado US$ 18,921 bilhões em 
setembro, US$ 18,231 bilhões em 
outubro e US$ 9,681 bilhões até 24 de 

novembro. Com a revisão, as vendas 
externas ficaram em US$ 20,289 
bilhões em setembro, US$ 19,576 em 
outubro e US$ 13,456 bilhões até 24 

 Segundo o Ministério da 
Economia, o problema na balança 
comercial foi causado no momento 
de transmissão dos dados à Secex. A 
falha ocorreu porque o Serviço Feder-
al de Processamento de Dados 
(Serpro) descumpriu as 
recomendações de um fornecedor de 
equipamentos na hora de programar 
a coleta dos dados dos relatórios de 

Em janeiro, entrou em vigor o novo 
sistema de estatísticas comerciais, 
desenvolvido pelo Serpro, que substi-
tuiu o antigo Siscomex. Por enquanto, 

somente as exportações estão sendo 
apuradas pelo novo sistema. As 
importações continuam a ser 

 Diretor de Desenvolvimento 
do Serpro, Ricardo Jucá disse ter 
havido um erro humano na 
programação da coleta de dados, que 
começou a pegar amostras dos 
relatórios de exportação em vez de 
pegar os dados totais. “Esse serviço faz 
uma consulta ao banco de dados e 
essa consulta não estava retornado a 
totalidade das exportações no perío-
do apurado”, disse. Ele explicou que o 
problema afetou as exportações de 
vários setores da economia, sem se 
concentrar num produto ou empresa 
específica.
 Ao perceberem que os 
números das exportações vinham 
mais baixos que a série histórica, 
explicou Jucá, os técnicos da Secex 
pediram ao Serpro uma auditoria nas 
estatísticas de vendas externas do 
ano, que constatou que os erros 
começaram a aparecer em setembro. 
“Foi uma infelicidade. O volume de 
dados cresceu, e não fizemos os testes 
necessários”, disse Jucá.
O subsecretário de Inteligência e 
Estatística de Comércio Exterior do 
Ministério da Economia, Herlon 
Brandão, disse que o governo ainda 
está avaliando se o incidente config-
urou quebra de contrato e se o Serpro 
seria punido com uma multa. “Isso 
está sendo avaliado. Se as prestações 
foram cumpridas. Quais as conse-
quências, ainda não posso afirmar”, 

Com nova revisão da
balança comercial, exporta-
ções sobem US$ 6,4 bi



 

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      JUL        AGO        SET          OUT     NO ANO  ULT. 12 M.

 0,15         0,09 0,58 0,54 0,51 0,29         -0,02  0,15 0,14  0,14  0,00         0,16 2,71         2,95

1,14         -0,45 0,07         1,25 1,07 0,90 0,40  0,40 -0,01 -0,51  0,50 0,55 4,94         3,28

-0,49       -1,08 1,01       0,88 0,88 0,92 0,45  0,80 0,40 -0,67 -0,01 0,68 4,80         3,16

-0,21       -0,15 0,32 0,43 0,75 0,57 0,13  0,01 0,19  0,11         -0,04 0,10 2,59         2,53

-0,25         0,14 0,36 0,54 0,77 0,60 0,15  0,01 0,10  0,12  -0,54 0,04 2,66         2,55

 0,51         0,53 0,53 0,48 0,53 0,51 0,53  0,51 0,53  0,49  0,46 0,46 5,48         5,20

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


