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 Quem deve declarar?
Segundo a Instrução Normativa  
RFB Nº 1967, DE 21 DE JULHO DE 
2020 devem declarar:
I - na data da efetiva apresentação:
a) a pessoa física ou jurídica propri-
etária, titular do domínio útil ou 
possuidora a qualquer título, inclu-
sive a usufrutuária;
b) um dos condôminos, quando o 
imóvel rural pertencer simultanea-
mente a mais de um contribuinte, 
em decorrência de contrato ou 
decisão judicial ou em função de 
doação recebida em comum; e
c) um dos compossuidores, quando 
mais de uma pessoa for possuidora 
do imóvel rural;

II - a pessoa física ou jurídica que, 
entre 1º de janeiro de 2020 e a data 
da efetiva apresentação da DITR, 
tenha perdido:
a) a posse do imóvel rural, pela 
imissão prévia do expropriante, em 
processo de desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou 
por interesse social, inclusive para 
fins de reforma agrária;
b) o direito de propriedade pela 
transferência ou incorporação do 
imóvel rural ao patrimônio do expro-
priante, em decorrência de desapro-
priação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse 
social, inclusive para fins de reforma 
agrária; ou

O prazo final para a entrega da 
Declaração do Imposto Territori-
al Rural (ITR) vence neste mês
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c) a posse ou a propriedade do 
imóvel rural, em função de alienação 
ao Poder Público, inclusive às suas 
autarquias e fundações, ou às insti-
tuições de educação e de assistência 
social imunes ao imposto;
III - a pessoa jurídica que tenha rece-
bido o imóvel rural nas hipóteses 
previstas no inciso II, desde que os 
fatos descritos nessas hipóteses 
tenham ocorrido entre 1º de janeiro 
e 30 de setembro de 2020; e
IV - nos casos em que o imóvel rural 
pertencer a espólio, o inventariante, 
enquanto não ultimada a partilha, 
ou, se este não tiver sido nomeado, o 
cônjuge meeiro, o companheiro ou 
o sucessor a qualquer título.

Para mais 
informações
entre em
contato
conosco. orcacontabilidade.com.br
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 O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social vai 
aceitar, a partir de 27 de agosto, novas 
contratações do Programa Emergen-
cial de Suporte a Empregos (Pese) 
com algumas mudanças que aumen-
tam seu alcance.  
 Dentre as alterações, desta-
cam-se a extensão da vigência do 
programa até 31 de outubro de 2020; 
a ampliação do limite de faturamento 
anual das empresas beneficiadas de 
R$ 10 milhões para R$ 50 milhões; a 
ampliação do financiamento das 
folhas de pagamento de dois meses 
para quatro meses; e a possibilidade 
de solicitar o empréstimo em bancos 
diferentes daqueles em que a empre-
sa efetua o pagamento a seus empre-
gados.
 Os ajustes foram feitos na 
Medida Provisória 944/2020, de 3 de 
abril, durante sua tramitação no 
Congresso Nacional concluída 
semana passada, com a sanção da Lei 
14.043/2020. Segundo o BNDES, a 
versão anterior do programa foi lança-
da como uma das primeiras medidas 
de enfrentamento aos efeitos da 
pandemia de covid-19 na economia. 
“Com os ajustes realizados, o PESE 
aumenta seu alcance, tanto em 
termos das empresas e do número de 
folhas que podem ser financiadas, 
como na sua vigência, que foi amplia-
da até outubro, o que ajudará as 

empresas a amenizarem os efeitos 
da pandemia,” disse, em nota, o 
superintendente da Área de Oper-
ações e Canais Digitais do BNDES, 
Marcelo Porteiro.
 O financiamento é limitado a 
R$ 2.090,00 por empregado, o equiv-
alente a dois salários mínimos, a cada 
folha de pagamento. As contratações 
dos empréstimos são realizadas na 
modalidade indireta, ou seja, por 
meio de um dos agentes financeiros 
que irão aderir ao programa.
 O empréstimo tem taxa 
prefixada de 3,75% ao ano e prazo 
total de 36 meses, incluindo carência 
de seis meses. Como contrapartida, a 
empresa não pode demitir, sem justa 
causa, até 60 dias após o recebimen-
to da última parcela da linha de 
crédito, na mesma proporção do 
total da folha de pagamento que 
tiver sido paga com recursos do 
programa.
 Sob gestão do Tesouro Nacio-
nal, operacionalização do BNDES e 
supervisão do Banco Central, o Pese 
disponibiliza recursos para o finan-
ciamento de folhas de pagamento 
de pequenas e médias empresas 
com faturamento anual até R$ 50 
milhões. Do montante total repassa-
do, 85% são oriundos do Tesouro 
Nacional e 15% das instituições 
financeiras participantes. (Agência 
Brasil)

 A queda da inflação fez o 
governo reduzir o reajuste do 
salário mínimo para o próximo 
ano. Segundo o projeto do Orça-
mento de 2021, enviado hoje (31) 
ao Congresso, o mínimo subirá 
para R$ 1.067 em 2021.  
 O projeto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) de 
2021, enviado em abril, fixava o 
salário mínimo em R$ 1.075 para o 
próximo ano. O valor, no entanto, 
pode ser revisto na proposta de 
Orçamento da União dependendo 
da evolução dos parâmetros 
econômicos.
 Segundo o Ministério da 
Economia, a queda da inflação 
decorrente da retração da 
atividade econômica impactou o 
reajuste do mínimo. Em abril, a 
pasta estimava que o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC) encerraria 2020 em 3,19%. 
No projeto do Orçamento, a 
estimativa foi revisada para 2,09%.
 A regra de reajuste do 
salário mínimo que estabelecia a 
correção do INPC do ano anterior 
mais a variação do Produto Inter-
no Bruto (PIB, soma dos bens e 
serviços produzidos) de dois anos 
antes perdeu a validade em 2019. 
O salário mínimo agora é corrigido 
apenas pelo INPC, considerando o 
princípio da Constituição de 
preservação do poder de compra 
do mínimo. (Agência Brasil)

Salário  
mínimo para 
2021 ficará
em R$ 1.067

BNDES inicia novas 
contratações de 
crédito para folhas
de pagamento
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 As redes sociais, aplicativos e 
internet são mais utilizados pelas 
mulheres empreendedoras como 
canais de venda do que pelos 
homens donos de negócios. De 
acordo com pesquisa do Sebrae, 
realizada em parceria com a FGV, 
69% das empresárias já vendiam ou 
passaram a vender online, com o 
auxílio desses canais, a partir da crise 
causada pela pandemia do coro-
navírus (covid-19). Entre os 
empresários, esse percentual é de 
63%. Entretanto, quando se trata de 
uso de ferramentas digitais mais 
complexas, para gestão do negócio, o 
percentual de homens é bem maior 
do que de mulheres, com destaque 
para utilização de recursos para 
automação de processos, por exem-
plo. Enquanto 68% deles já utilizam 
esse tipo de ferramenta, entre elas o 
percentual é de 32%.
 Os dados apresentados 
fazem parte da 6ª edição da Pesquisa 
de Impacto da Pandemia nos 
Pequenos Negócios, que é realizada 

desde a chegada da pandemia ao 
país. O levantamento, realizado na 
última semana de julho, colheu infor-
mações de 6.506 donos e donas de 
micro e pequenas empresas de todos 
os estados e do Distrito Federal.
 Para a analista de empreend-
edorismo feminino no Sebrae, 
Renata Malheiros, a pesquisa mostra 
que as mulheres empreendedoras 
estão mais abertas ao universo da 
internet para comercializar produtos 
e manter o relacionamento com os 
clientes de forma online. “Percebe-
mos que os pequenos negócios man-
tidos por mulheres seguem a 
tendência de vendas online e mar-
keting via mídias sociais. Esse movi-
mento já vinha sendo notado, mas foi 
acelerado com a pandemia. Por 
outro lado, observamos, pela pesqui-
sa, que elas necessitam aprimorar 
mais a gestão dos negócios com 
ferramentas digitais”, avaliou.
 O levantamento também 
revelou que as empresárias se 
mostram mais pessimistas do que os 

 O Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC) subiu 1,4 ponto 
em agosto e atingiu 80,2 pontos, em 
uma escala de zero a 200 pontos. 
Isso significa que voltou ao mesmo 
nível de março deste ano, quando a 
pandemia do novo coronavírus 
começou a impactar a economia. 
Nas médias móveis trimestrais, a 
alta ficou em 6,0 pontos. As infor-
mações foram divulgadas dia 
(24/08) pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV).  
 Na análise por faixas de 
renda, o ICC mostrou que houve 

queda de confiança nas faixas de 
renda extremas e alta nas faixas 
intermediárias. Os consumidores de 
menor poder aquisitivo, apontaram 
piora relacionada à falta de perspec-
tivas sobre emprego e melhora da 
situação financeira familiar, o que 
influencia diretamente o consumo. 
Já nos consumidores com maior 
poder aquisitivo, também há recuo 
na intenção de compras de bens 
duráveis, o que, de acordo com a 
FGV, pode estar relacionado com o 
alto nível de incerteza do período. 
(Agência Brasil)

Confiança do consumidor sobe
1,4 ponto em agosto, diz FGV

Cerca de 70% das mulheres
empreendedoras utilizam a
internet como canal de vendas
Levantamento do Sebrae mostra, entretanto, que elas necessitam aprimorar 
os negócios com uso de ferramentas de gestão digitais

empresários sobre o retorno dos 
clientes. Enquanto 73% delas 
acreditam que menos da metade 
da clientela irá voltar a frequentar 
os estabelecimentos, 68% deles 
possuem a mesma opinião.

 Localização 
 do negócio
 De um modo geral, maior 
parte dos pequenos negócios está 
instalada em loja ou sala de rua. 
Mas quando se observa o percentu-
al de empreendedores que 
trabalham em casa, é expressiva a 
diferença entre homens e 
mulheres, sendo 35% para elas e 
27% para eles.
 De acordo com a analista 
do Sebrae, a pandemia também 
chama atenção para o fato de as 
mulheres estarem muito mais 
envolvidas com atividades 
domésticas ou cuidados com filhos 
e idosos durante este período, o 
que contribui para que elas 
tenham menos tempo para se 
dedicar aos negócios. “Sabemos 
que essa é uma realidade cultural 
do nosso país e que outras pesqui-
sas do Sebrae já mostraram que as 
mulheres dedicam, em média, 17 
% menos horas semanais aos 
negócios do que os homens, por 
estarem envolvidas com o que 
chamamos de economia de cuida-
dos, seja com a casa ou com famili-
ares. Então, a crise da pandemia 
jogou um holofote nessa questão 
porque vimos que as crianças estão 
em casa, houve dispensa de 
ajudantes e essas atividades 
recaíram muito mais sobre as 
mulheres”, destacou.

FOTO: Tauana L. Lentcsh
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 O Paraná criou 8.833 
empregos com carteira assinada em 
julho, um incremento de 214% em 
relação a junho, quando foram aber-
tas 2.829 vagas. O desempenho é o 
quarto melhor do País, atrás apenas 
de São Paulo (22.967), Minas Gerais 
(15.843) e Santa Catarina (10.044). Os 
dados foram divulgados na sexta-feira 
(21/08) pelo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), ligado ao Ministério da 
Economia.
 Os números, destacou o 
governador Carlos Massa Ratinho 
Junior, apontam para o início da 
retomada da economia paranaense, 
mesmo com as restrições impostas 
pela pandemia do novo coronavírus. 
“O resultado é muito bom e reflete a 
força e potencial do Estado. Um 
Paraná inovador e trabalhador. O 
Governo está tomando todas as medi-
das para que a economia volte a acel-
erar, gerando emprego e renda para 
os paranaenses”, afirmou.
 O caminho para a retomada 
do crescimento passa por investimen-
tos públicos e privados, ressaltou 
Ratinho Junior, destacando que a 
segurança institucional do Estado e a 
força do agronegócio contribuem 

com a melhoria desse cenário. 
“Adotamos várias medidas para não 
parar o sistema econômico, ao 
mesmo tempo em que tomamos o 
cuidado com as recomendações de 
órgãos da saúde”, disse.
 
 SETORES
Os setores que mais se destacaram 
em julho foram da indústria de trans-
formação, com 6.502 empregos 
criados. Na sequência, destaque para 
a construção civil (2.003 vagas), 
comércio (1.250), agricultura (390) e 
serviços industriais e de utilidade 
pública (58). Apenas o setor de 
serviços apresentou resultado negati-
vo, fechando 1.370 postos.

 MUNICÍPIOS
 Os municípios do Paraná 
com melhor desempenho no Caged 
em julho foram Arapongas (686 
empregos gerados), Umuarama 
(637), Ponta Grossa (623), Rolândia 
(441), Ortigueira (423), Palotina (408), 
Cafelândia (323), Palmas (239), 
Cambé (236) e Colombo (226).  Já 
Curitiba apresentou a abertura de 
153 vagas, abaixo do desempenho 
de junho, quando teve salto positivo 
de 301 postos.

 O Índice de Confiança do 
Comércio, da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), cresceu 10,5 pontos 
de julho para agosto deste ano. 
Essa foi a quarta alta consecutiva 
do indicador, que chegou a 96,6 
pontos, em uma escala de zero a 
200, e recuperou 92% da confi-
ança perdida durante a 
pandemia de covid-19.  
 A confiança subiu nos seis 
principais segmentos do comér-
cio pesquisados pela FGV. Houve 
altas tanto no Índice da Situação 
Atual, que mostra a avaliação do 
empresário do setor no momento 
presente e que subiu 13,6 pontos 
(para 102 pontos), quanto no 
Índice de Expectativas, que 
mostra a confiança no futuro e 
que cresceu 6,8 pontos (para 91,3 
pontos). “A confiança do comér-
cio mantém a tendência de recu-
peração, com expressiva alta em 
agosto. Apesar dos resultados 
positivos, a velocidade da recu-
peração não tem sido 
homogênea entre os segmentos. 
Os consumidores estão se 
mostrando cautelosos e a incerte-
za se mantém elevada, dificultan-
do a elaboração de cenários mais 
claros da tendência da confiança 
nos próximos meses“, diz o 
pesquisador da FGV Rodolpho 
Tobler. (Agência Brasil)

Paraná abre quase 9 mil vagas de 
emprego formal em julho

Pesquisa da CNC e Fecomércio PR mostra salto 
de 26,7% na Perspectiva de Consumo

Confiança do 
comércio 
avança 10,5 
pontos, em 
quarta alta
consecutiva

 O índice de Intenção de Con-
sumo das Famílias (ICF) ficou estável 
no Paraná. Com pouca variação em 
relação a julho, o indicador da Con-
federação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR) passou de 84,3 
pontos em julho para 84,4 pontos em 
agosto.
 O índice paranaense está 
bastante acima da média nacional, 
que ficou em 66,2 pontos em agosto. 
No entanto, por estar abaixo dos 100 
pontos, ainda é considerado insatis-
fatório e reflete a contenção de 
gastos dos consumidores durante a 
pandemia.
 A pesquisa mostra melhora 
considerável em dois fatores avalia-
dos para composição do indicador: 
Perspectiva de Consumo para os 
próximos meses, que subiu 10,8% em 
relação a julho, e o Nível de Consumo 
Atual, que cresceu 5,7%. A Perspecti-
va Profissional também melhorou na 

comparação com julho e apresentou 
alta de 3,4%, bem como a avaliação dos 
paranaenses sobre a Situação do 
Emprego, que é um dos poucos 
subindicadores positivos (acima de 100 
pontos) e subiu 1,8% na variação 
mensal.
 Outro fator favorável é o cresci-
mento do ICF entre as famílias com 
renda superior a 10 salários mínimos. 
Entre estas, o índice aumentou de 80,6 
pontos em julho para 85,6 pontos em 

agosto, o que representa elevação de 
6,3%, puxada pelos subíndices Perspec-
tiva Profissional (17,4%) e Perspectiva de 
Consumo (26,7%). Nas classes A e B 
observa-se também evolução da segu-
rança com relação ao Emprego atual 
(5,0%), o que reflete na intensificação do 
Nível de Consumo Atual, que apresen-
tou alta de 8,3% em relação a julho.
 Já entre as famílias com renda 
até 10 salários mínimos, o indicador 
caiu 1,1% na comparação com o mês 
anterior, ao passar de 85,0 pontos para 
84,1 pontos em agosto. Os motivos 
estão relacionados a uma queda na 
Renda Atual (-3,1%) e no Acesso ao 
Crédito (-3,1%). A compra de bens 
duráveis, geralmente de maior valor e 
que demandam parcelamento, 
também está sendo postergada pelas 
famílias de menor renda, e apresentou 
redução de 7,7% em relação a julho. Por 
outro lado, a Perspectiva de Consumo 
entre as classes C, D e E cresceu 9,3% na 
variação mensal e o Nível de Consumo 
Atual também subiu 5,2%. (Fecomér-
cio/CNC)
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 Foi publicada no Diário 
Oficial da União de quinta (20), a Lei 
que institui o Programa Emergen-
cial de Suporte a Empregos e altera 
as Leis nos 9.430, de 27 de dezem-
bro de 1996, e 13.999, de 18 de maio 
de 2020. Com a medida, o Programa 
Emergencial de Suporte a 
Empregos foi criado com o objetivo 
de realizar operações de crédito 
com os seguintes agentes econômi-
cos, com a finalidade de pagamento 
de folha salarial de seus emprega-
dos ou de verbas trabalhistas, na 
forma desta Lei:
I - empresários;
II - sociedades simples;
III - sociedades empresárias e socie-
dades cooperativas, exceto as socie-
dades de crédito;
IV - organizações da sociedade civil, 
definidas no inciso I do caput do art. 
2º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, e no inciso IV do caput do art. 
44 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil); e
V - empregadores rurais, definidos 
no art. 3º da Lei nº 5.889, de 8 de 
junho de 1973 
O Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos é destinado aos 
agentes econômicos acima mencio-
nados com receita bruta anual supe-
rior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais) e igual ou inferior 
a R$ 50.000.000,00 (cinquenta 
milhões de reais), calculada com 
base no exercício de 2019.
- As linhas de crédito concedidas no 
âmbito do Programa:
 I - abrangerão até 100% (cem por 
cento) da folha de pagamento do 
contratante, pelo período de 4 (qua-
tro) meses, limitadas ao valor equiv-
alente a até 2 (duas) vezes o 
salário-mínimo por empregado; e
II - serão destinadas exclusivamente 
às finalidades previstas acima (de 
pagamento de folha salarial de seus 
empregados ou de verbas trabalhis-
tas).

- Poderão participar do Programa 
todas as instituições financeiras 
sujeitas à supervisão do Banco 
Central do Brasil.
- As pessoas que contratarem as 
linhas de crédito no âmbito do 
Programa assumirão contratual-
mente as seguintes obrigações:
I - fornecer informações verídicas;
II - não utilizar os recursos para finali-
dade distinta do pagamento de seus 
empregados;
III - efetuar o pagamento de seus 
empregados com os recursos do 
Programa, por meio de transferência 
para a conta de depósito, para a 
conta-salário ou para a conta de 
pagamento pré-paga de titularidade 
de cada um deles, mantida em insti-
tuição autorizada a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil; e
IV - não rescindir sem justa causa o 
contrato de trabalho de seus empre-
gados, no período compreendido 
entre a data da contratação da linha 
de crédito e o sexagésimo dia após a 
liberação dos valores referentes à 
última parcela da linha de crédito 
pela instituição financeira.
- Caso a folha de pagamento seja 
processada por instituição financeira 
participante do Programa, o paga-
mento de que trata o inciso III do § 3º 
deste artigo dar-se-á mediante 
depósito direto feito pela instituição 
financeira nas contas dos emprega-
dos.
- O Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos poderá ser 
utilizado para financiar a quitação 
das seguintes verbas trabalhistas 
devidas pelos contratantes: Verbas 
rescisórias pagas ou pendentes de 
adimplemento decorrentes de 
demissões sem justa causa ocorridas 
entre a data de publicação da Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e a 
data de publicação desta Lei, incluí-
dos os eventuais débitos relativos ao 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) correspondentes, para 

Governo Federal cria Programa 
Emergencial de Suporte a 
Empregos

fins de recontratação do empregado 
demitido.
- Os contratantes que optarem pela 
modalidade de financiamento acima 
não poderão estar com suas ativi-
dades encerradas, com falência 
decretada ou em estado de insolvên-
cia civil.
- Não estão sujeitas ao financiamento 
acima o as verbas trabalhistas de 
natureza exclusivamente indeniza-
tória ou que tenham como fato gera-
dor o trabalho escravo ou infantil.
- As instituições financeiras partici-
pantes do Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos poderão 
formalizar operações de crédito no 
âmbito do Programa até 31 de 
outubro de 2020, observados os 
seguintes requisitos:
I - taxa de juros de 3,75% (três inteiros 
e setenta e cinco centésimos por 
cento) ao ano sobre o valor concedi-
do;
II - carência de 6 (seis) meses para 
início do pagamento, com capital-
ização de juros durante esse período; 
e
III - prazo de 36 (trinta e seis) meses 
para o pagamento, já incluído o 
prazo de carência de que trata o 
inciso II do caput deste artigo.
- É vedada às instituições financeiras 
participantes do Programa a 
cobrança de tarifas por saques, totais 
ou parciais, ou pela transferência a 
outras contas dos valores creditados 
nas contas dos empregados com 
recursos do Programa.
 A Lei estabelece ainda que a 
União poderá aumentar sua partici-
pação no Fundo Garantidor de Oper-
ações (FGO), adicionalmente aos 
recursos previstos no art. 6º da Lei nº 
13.999, de 18 de maio de 2020, em 
R$ 12.000.000.000,00 (doze bilhões 
de reais), para a concessão de garan-
tias no âmbito do Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte (Pronampe). 
(ASN)
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 O Paraná se consolida como o 
Estado mais populoso da Região Sul e 
o quinto com mais habitantes do País, 
de acordo com estimativa divulgada 
do dia 27 de Agosto pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Atualmente, 11.516.840 
pessoas residem no Estado, repre-
sentando 5,4% da população total 
brasileira.
 Apenas São Paulo 
(46.289.333), Minas Gerais 
(21.292.666), Rio de Janeiro 
(17.366.189) e Bahia (14.930.634) são 
mais populosos. A taxa de crescimen-
to em relação a 2019, quando o 
levantamento apontava 11.433.957 
paranaenses, nascidos ou adotados, 
ficou em 0,72%.
Em relação aos vizinhos de região, o 
instituto revelou que Rio Grande do 
Sul conta com 11.422.973 moradores, 
e Santa Catarina tem 7.252.502. 
“Reforça a importância que o Paraná 
possui dentro do cenário nacional, 
com uma população bastante ativa e 
mão de obra qualificada”, disse o 
governador Carlos Massa Ratinho 
Junior. “Somos um Estado que impul-
siona o País a crescer economica-
mente, especialmente pelas mãos do 
agronegócio”, acrescentou.
 O diretor de Pesquisa do Insti-
tuto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes), Julio 
Suzuki, explicou que o Paraná é um 
estado demograficamente consolida-
do, sem grandes fluxos de saída ou 
entrada de pessoas. Segundo ele, o 
que se pode perceber internamente 
é a migração de cidades menores 
para cidades médias ou grandes, os 
chamados polos regionais como 
Cascavel, Ponta Grossa e Maringá, por 
exemplo. “Diferentes de regiões como 
Centro-Oeste e Norte, que se percebe 
uma chegada maior de pessoas, o Sul 
segue o mesmo padrão, com cresci-
mento abaixo inclusive da média 
nacional”, afirmou Suzuki. “E há 
outras vertentes, como a taxa de 

natalidade paranaense ser mais 
baixa, parecida com a de países 
desenvolvidos”.
 
 CAPITAIS
 No consolidado nacional, o 
País chegou a 211,8 milhões de 
habitantes em 2020, crescendo 
0,77% em relação ao ano passado. 
O estudo, com data de referência 
em 1º de julho, mostra que 21,9% 
da população está concentrada em 
17 municípios, todos com mais de 
um milhão de habitantes, sendo 
que 14 são capitais estaduais.
 O IBGE revelou que Curiti-
ba, capital paranaense tem 
1.948.626 habitantes, a oitava mais 
populosa do Brasil. São Paulo 
continua sendo o município a 
liderar o ranking, com 12.325.232 
de pessoas. Na sequência apare-
cem Rio de Janeiro (6.747.815), 
Brasília (3.055.149), Salvador 
(2.886.698), Fortaleza (2.686.612), 
Belo Horizonte (2.521.564) e 
Manaus (2.219.580).
 No recorte da Região Sul, 
Porto Alegre aparece no 12º posto 
(1.488.252). Já Florianópolis é a 23ª 

entre as capitais, com 508.826 mora-
dores. É a segunda mais populosa do 
estado catarinense, atrás de Joinville 
(597.658).
 
 REGIÃO 
 METROPOLITANA
 O IBGE aponta ainda que a 
Região Metropolitana de Curitiba 
possui 3.693.891 pessoas. A taxa de 
crescimento em relação a 2019 foi de 
1,07%, superior à da Capital, que ficou 
em 0,80%.
São Paulo (21.893.842), Rio de Janeiro 
(13.131.590) e Belo Horizonte 
(6.006.091) são as três regiões metro-
politanas mais populosas do País.

 INTERIOR
 Londrina permanece no posto 
de cidade com mais habitantes do 
interior paranaense. São 575.377 
morando na cidade. O ranking das “10 
mais” é completado por Maringá 
(430.157), Ponta Grossa (355.336), 
Cascavel (332.333), São José dos 
Pinhais (329.058), Foz do Iguaçu 
(258.248), Colombo (246.540), 
Guarapuava (182.644), Paranaguá 
(156.174) e Araucária (146.214).

Paraná é o 50  Estado com
maior população do País
Cascavel  e Toledo mantiveram crescimento, somando 332.333 e 142.645 respectivamente
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EnfoqueBOLETIM

 O governo federal publicou 
no dia 24 de Agosto, decreto que 
prorroga os prazos para celebrar 
acordos de redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário, 
bem como a suspensão temporária 
de contrato de trabalho. O decreto 
contempla ainda o prazo para o 
pagamento dos benefícios emer-
genciais de que trata a Lei nº 14.020, 
de 6 de julho de 2020.
Os prazos máximos ficam acrescidos 
de sessenta dias, de modo a com-
pletar o total de cento e oitenta dias, 
limitados à duração do estado de 
calamidade pública.
 Os períodos de redução 
proporcional de jornada de trabalho 
e de salário e de suspensão tem-
porária de contrato de trabalho 
utilizados até a data de publicação 
do Decreto, serão computados para 
fins de contagem dos limites máxi-
mos resultantes dos acréscimos de 

prazos de que tratam o art. 2º e o art. 
3º e o Decreto nº 10.422, de 2020, 
limitados à duração do estado de 
calamidade pública.
 O empregado com contrato 
de trabalho intermitente formalizado 
até 1º de abril de 2020 fará jus ao 
benefício emergencial mensal no 
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 
pelo período adicional de dois meses, 
contado da data de encerramento do 
período total de quatro meses.
 A concessão e o pagamento 
do Benefício Emergencial de Preser-
vação do Emprego e da Renda e do 
benefício emergencial mensal, obser-
vadas as prorrogações de prazos 
previstas, ficam condicionados às 
disponibilidades orçamentárias e à 
duração do estado de calamidade 
pública.
 O texto integral pode ser 
acessado no portal do governo feder-
al.

 Passada a fase mais aguda de 
redução das atividades econômicas 
por causa das medidas sanitárias para 
prevenção ao avanço do novo coro-
navírus, a Fomento Paraná retoma a 
oferta de crédito para projetos de 
investimento, como obras de 
construção e reformas, compra de 
máquinas e equipamentos e 
também projetos de inovação.
 A rede de agentes de crédito 
da instituição, presente em mais de 
220 municípios, está orientada a 
retomar a oferta do microcrédito, 
principal linha de crédito da empresa, 
com uma carteira ativa de R$ 102 
milhões em recursos liberados para 
empreendedores informais, MEIs, 
micro e pequenas empresas de todas 
as regiões do estado. 
 Os correspondentes, que 
atuam com operações em valores 
acima de R$ 20 mil, até R$ 1,5 milhão, 
também estão sendo orientados a 
buscar propostas para financiamento 
de investimento fixo. “Nos últimos 
cinco meses nosso foco de atuação 
esteva voltado a fornecer capital de 
giro para ajudar os empreendedores 
a manter os negócios ativos, pagar 
contas com fornecedores e salários. 
Liberamos R$ 148 milhões nesse 

período, pelo programa Paraná Recu-
pera, lançado pelo governador Ratin-
ho Junior”, explica Wellington Dalmaz, 
diretor de Operações do Setor Público 
e presidente interino da Fomento 
Paraná. “Agora precisamos focar na 
retomada da economia. Fornecer 
crédito para investimento é nossa 
principal vocação como agência de 
fomento, porque o investimento está 
ligado a projetos de longo prazo, que 
movem as cadeias produtivas e 
induzem a geração de empregos e o 
incremento da renda”, acrescenta.
 
 NOVOS LIMITES 
 De acordo com o diretor, a 
procura por capital de giro ainda deve 
permanecer alta nos próximos meses, 
mas a busca de recursos para projetos 
de investimento já é significativa, a 
partir da percepção do empresariado 
de sinais de maior movimentação da 
economia.
 Com as novas perspectivas, a 
instituição alterou também os limites 
de valores financiáveis, que desde 
março estavam restritos a operações 
de capital de giro de até R$ 200 mil, 
visando principalmente o pagamento 
de salários para manutenção de 
empregos. “Estamos reabrindo a 

Fomento Paraná retoma oferta de microcrédito 
e linhas para investimentos

Prorrogado prazo para redução 
de jornada e suspensão tem-
porária de contrato de trabalho

 AMPARO AOS 
 AGRICULTORES
 Foi publicada no Diário 
Oficial uma Lei que trata sobre medi-
das emergenciais de amparo aos 
agricultores familiares do Brasil para 
mitigar os impactos socioeconômi-
cos da Covid-19.  De acordo com o 
texto, fica autorizada, no âmbito do 
Programa de Aquisição de Alimen-
tos, a quitação em produto de 
parcelas vencidas ou vincendas de 
Cédulas de Produto Rural (CPRs), 
emitidas em favor da Conab por 
organizações de agricultores famili-
ares cuja comercialização da 
produção tenha sido prejudicada 
pela pandemia da Covid-19.
 A quitação poderá ser realiza-
da mediante a entrega dos produtos 
vinculados, em condições adequadas 
de qualidade e sanidade, pela orga-
nização de agricultores familiares 
diretamente a entidade socioassis-
tencial indicada pelo poder público e 
alcança as CPRs com vencimento 
em 2020 e 2021.
 O Tribunal de Contas da 
União fiscalizará a aplicação dos 
recursos de que trata esta Lei, sem 
prejuízo das atribuições dos órgãos 
de fiscalização interna e externa dos 
entes federados. (Agência Sebrae)
 

possibilidade de financiar projetos de 
investimento de até R$ 1,5 milhão e 
ampliamos as operações de capital de 
giro para até R$ 500 mil, nas 
condições pré-pandemia”, afirma 
Dalmaz. “As exceções são a linha 
Fomento Turismo, que permitirá 
atender projetos de investimento de 
até R$ 2 milhões, e as linhas de 
inovação, que recebem recursos da 
FINEP, que terão limite operacional de 
até R$ 10 milhões.”
 Outra novidade que deve 
estar disponível aos clientes da 
Fomento Paraná a partir dos próximos 
dias é o Fundo Garantidor para Inves-
timentos (FGI) no âmbito do 
Programa Emergencial de Acesso a 
Crédito (PEAC), que vai facilitar a 
aprovação e reduzir os custos das 
operações com capital de giro até o 
limite de R$ 500 mil, na linha BNDES 
Crédito Pequenas e Médias Empresas.
“Esse é um diferencial importante, pois 
o uso da garantia do PEAC represen-
taria um custo extra para o empreend-
edor, de até 5% do valor da operação, 
e a partir das novas regras definidas 
pelo BNDES, agora não precisará mais 
ser desembolsado”, explica Valerio de 
Assis Souza Silva, coordenador da área 
de Operações do Setor Privado.



 

TABELA INSS a partir de 1º de Janeiro de 2020

Salário-de-contribuição (R$)   Alíquota  INSS (%)

até R$ 1.830,29            8,00

de R$ 1.830,30 até 3.050,52     9,00

de R$ 3.050,53 até 6.101,06    11,00

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 1.425,56                 R$ 48,62
Acima de R$ 1.425,57                        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

Salário Mínimo de 1994 a 2020

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

2020
2020

01.01.20
01.02.20 1.045,00 30.01.20

 01.01.19    998,00        Decreto 9.661/2019      01.01.19

1.039,00 31.12.19MP 916/2019
MP 919/2020

IPC/FIPE

IGP/DI

IGP/M

IPCA

INPC/IBGE

TAXA SELIC

JUL        AGO        SET          OUT         NOV       DEZ JAN FEV MAR ABR           MAIO      JUN     NO ANO  ULT. 12 M.

 0,14  0,14  0,00         0,16          0,68 0,94 0,29 0,11 0,10         -0,30          -0,24 0,39 0,34         2,62

-0,01 -0,51  0,50 0,55 0,85 1,74 0,09 0,01 1,64 0,05  1,07 0,60 4,52         7,81

0,40 -0,67 -0,01 0,68 0,30 2,09 0,48         -0,04 1,24 0,80  0,28 1,56 4,38         7,31

0,19  0,11         -0,04 0,10 0,51 1,15 0,21 0,25 0,07 0,31  0,38 0,26 0,097       2,132

0,10  0,12  -0,54 0,04 0,54 1,22 0,19 0,17 0,18         -0,23 -0,25 0,30 0,359       2,346

0,53  0,49  0,46 0,46 0,40 0,38 0,37 0,33 0,33 0,30  0,26 0,26 3,14         1,62


