
 No momento atual que vive o 
país e o mundo com a Pandemia do 
Coronavírus - o Covid-19, notícias de 
oferta de novas vagas de trabalho são 
fundamentais para as famílias e a 
economia em geral. Com o Covid que 
iniciou no mês de março no Brasil, 
ouve aumento expressivo de desem-
prego em todos os estados e no 
Paraná não foi diferente.  Com a prox-
imidade do final de ano o comércio já 
se prepara para as vendas de Natal e 
a oferta de vagas temporárias de 
trabalho devem crescer e muitos 
desses epregos com a possibilidade 
de efetivação. 
  O Paraná abriu 33.008 vagas 
formais de trabalho em outubro, 
terceiro melhor resultado do País em 
volume de carteiras assinadas. O 
Estado registra o quinto mês seguido 
de alta nas contratações, e se recu-
pera dos efeitos mais severos da 
pandemia, que fechou cerca de 100 
mil postos de trabalho. O saldo de 

vagas abertas no acumulado de 
janeiro a outubro já é de 33.615 
novos empregos, segundo melhor 
indicador do Brasil.
 Os números de outubro 
foram os melhores do ano, com 
crescimento de quase 70% em 
relação a setembro, que apontou 
19.578 vagas criadas. O resultado 
também representa mais de 8% dos 
394.989 empregos gerados em todo 
o território nacional no mês passado. 
O balanço foi divulgado nesta quin-
ta-feira (26) pelo Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), ligado ao Ministério da 
Economia.
 Os setores que mais criaram 
vagas foram serviços (12.391), 
comércio (9.423), indústria (8.452) e 
construção civil (3.074). Um 
destaque positivo é a área de infor-
mação, comunicação e atividades 
financeiras, imobiliárias, profissionais 
e administrativas, que está 

enquadrada no segmento de serviços, 
com 8.895 novas carteiras assinadas.
 Os municípios que mais 
geraram emprego em outubro 
foram Curitiba (11.704), Ponta Grossa 
(1.771), Maringá (1.413), Londrina 
(1.256), Cascavel (929), Foz do Iguaçu 
(723), Toledo (597), São José dos 
Pinhais (546), Pinhais (504) e Apuca-
rana (502). Todas as 25 maiores 
cidades paranaenses registraram 
saldos positivos.

 ACUMULADO
 O resultado bastante positivo 
de outubro fez com que o Paraná 
recuperasse de maneira definitiva as 
perdas acumuladas em março, abril e 
maio. Em setembro o Caged já apon-
tava um número positivo de 1.092 
vagas, e em outubro o acumulado 
encerrou com 33.615 carteiras assina-
das, atrás apenas de Santa Catarina 
(35.210). Doze estados ainda têm 
números negativos nesses dez meses. 
O Paraná subiu sete posições no rank-
ing em relação a setembro.
 Os municípios que mais 
geraram vagas no acumulado do ano 
foram Ponta Grossa (4.888), Ortigueira 
(2.277), Toledo (2.170), Cascavel 
(1.792), Rolândia (1.688), Matelândia 
(1.618), Arapongas (1.515), Umuara-
ma (1.219), São Mateus do Sul (1.122), 
Palotina (1.061), Palmas (993), Saran-
di (963), Cafelândia (901), Imbituva e 
Ubiratã (852), Campo Largo (763), 
Marechal Cândido Rondon (740), 
Colombo (687), Medianeira (640), 
União da Vitória (624), Cambé (618) e 
Almirante Tamandaré (608). Da 
redação com informações de AEN
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Toledo e Cascavel estão entre
as cidades que mais geraram em-
pregos no mês de outubro no PR
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Feliz Natal
e um abençoado
Ano Novo!

Vamos celebrar o Natal com muita 
fé, esperança, amor e harmonia e 
receber 2021 com alegria e a 
certeza de um ano pleno de real-
izações, saúde e paz. 
Que as benções de JESUS possam 
neste Natal e Ano Novo iluminar 
os corações de todas as Famílias!

São os votos da família
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“OPÇÃO EM QUALIDADE”

ISO 9001-2015

- ADMINISTRADORA DE CARTÕES TOLEDO - LTDA

- AUTO POSTO DA VILA LTDA

- BELO FARO PET STORE E ESTETICA ANIMAL 

EIRELI

- BONATTO & BEZERRA ODONTOLOGIA LTDA

- EXALUS PIERRE - TURISMO – FL

- LEINDORF7 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

- M M DUBIELA - PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS

Bem Vindos

 

 A partir de 1º de dezembro, 
abertura de processos na Junta 
Comercial do Paraná está sendo 
realizada apenas no formato digital. 
As cerca de 1,2 mil solicitações rece-
bidas diariamente não serão mais 
aceitas fisicamente. A medida faz 
parte do projeto Junta 100% Digital, 
em parceria com o Programa 
Descomplica, do Governo do Estado, 
que facilita e desburocratiza os 
processos, reduz prazos, aumenta a 
segurança jurídica e moderniza o 
registro empresarial. 
 A regra se aplica a todas as 
agências da Jucepar no Estado, 
inclusive na sede, em Curitiba. O 
registro de livros e a emissão de 
todos os tipos de certidões também 
só poderão ser feitos online, pelo 
portal Empresa Fácil Paraná, 
conforme prevê a Resolução Plenária 
004/2020. 
 Segundo o presidente da 

Jucepar, Marcos Sebastião Rigoni de 
Mello, o novo modelo vai dar mais 
agilidade na abertura e encerramen-
to de empresas. “A economia de 
tempo será de pelo menos três dias e 
o processo cairá direto nas mãos do 
analista. Se o empresário utilizar 
modelos da Jucepar, será possível 
registrar a empresa em questão de 

Empresários do comércio estão 
mais confiantes a cada mês

Processos da Jucepar
serão somente digitais

minutos, podendo assim contratar 
seus funcionários no mesmo dia e 
iniciar seu faturamento”, explica.
Ele destaca que a mudança ainda 
contribui com o meio ambiente ao 
eliminar o fluxo de papel e, também, 
para redução da circulação média de 
500 pessoas por dia no prédio da 
instituição. 

 O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (ICEC) teve, 
em novembro, a quinta alta consec-
utiva no Paraná, demonstrando a 
recuperação gradativa da confiança 
dos empresários. Com 108,0 pontos, 
é o segundo mês em que o indicador 
fica acima de 100 pontos e, portanto, 
é considerado satisfatório, indicando. 
A análise é feita mensalmente pela 
Confederação Nacional do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e 
pela Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR).
 Neste mês, os índices do 
Brasil e Paraná se igualaram (108,0 
pontos), com alta de 3,3% no Estado 
na comparação com outubro e 
elevação de 4,1% na média nacional. 
No entanto, observa-se que houve 
uma redução de 8,7% no ICEC entre 
as empresas de médio e grande 
porte (mais de 50 funcionários), ante 
aumento de 3,6% entre os estabelec-
imentos comerciais de pequeno 
porte.
 Apesar da queda de 12,5% 
na variação anual, em novembro 
todos os subindicadores da Confi-
ança do Empresário do Comércio no 
Paraná melhoraram em relação ao 
mês anterior.
 O aspecto Condições Atuais 
do Empresário do Comércio (ICAEC) 
é o único que permanece abaixo dos 
100 pontos, mas apresentou recu-
peração considerável em relação ao 
auge da pandemia, quando chegou 

ao patamar 33,2 pontos em julho, o 
mais baixo da série histórica da 
pesquisa, iniciada em 2011. Neste 
mês, a avaliação dos empresários 
paranaenses sobre as condições 
atuais da economia, do comércio e 
do seu estabelecimento comercial 
está em 73,0 pontos e teve elevação 
mensal de 9,8%.
 Ao longo dos últimos meses, 
os empreendedores do Estado 
sempre se mantiveram esperançosos 
em dias melhores, tanto que o Índice 
de Expectativa do Empresário do 
Comércio (IEEC) só ficou pessimista 
em junho, quando caiu para 96,8 
pontos. De lá para cá, este subindica-
dor vem aumentando gradualmente 
e está em 149,7 pontos neste mês, 
com alta de 1,8% em relação a 
outubro.
 Com 101,5 pontos, o Índice 
de Investimento do Empresário do 
Comércio (IIEC) subiu 1,1% sobre o 
mês passado, principalmente as 
contratações de funcionários, com 
aumento de 4,5% na comparação 
com outubro.
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- PREVMART SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

LTDA

- TOGNI & SOTILI INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

INDUSTRIAL LTDA

- OASIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

- NIMET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

- TRESPACH ASSESSORIA DE MARKETING DIGITAL 

LTDA
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 Margarina, óleos, farinhas, 
misturas para pães e bolos, cafés. A 
variedade de produtos é grande e 
cada vez mais trazem no rótulo a 
marca de agroindústrias paranaens-
es. A produção de grãos no Paraná é 
historicamente destinada à expor-
tação, mas as cooperativas do Estado 
têm investido cada vez mais na 
ampliação de unidades fabris para 
processar a produção primária e 
fornecê-lo ao consumidor como 
produto final.
 Na série de reportagens do 
projeto Feito no Paraná, vamos 
conhecer algumas cooperativas que 
têm produção agroindustrial de 
beneficiamento de grãos. A Ocepar 
contabiliza 18 plantas de processa-
mento de grãos, açúcar e café 
ligadas ao cooperativismo. Elas 
reforçam a grande cadeia da 
indústria paranaense de alimentos, 
que faz deste segmento um dos 
mais importantes da economia 
estadual. “Por que as pessoas se 
juntam? Para fazer algo que não 
podem fazer sozinhas”. É com esta 
filosofia sempre em mente que o 
presidente-executivo da Coamo, 
Airton Galinari, define o trabalho da 
cooperativa, que completa 50 anos 
de existência.
 Além de fomentar e dar 
suporte ao plantio, a empresa tem 
investido de forma pioneira na trans-
formação de produtos agrícolas. 
Com produção em Campo Mourão, 
Paranaguá e em Dourados (MS), a 
cooperativa emprega cerca de 12 
mil pessoas só no processo fabril. “O 
objetivo da industrialização é verti-
calizar o produto e trazer mais valor 
agregado ao que produzimos”, expli-
ca Galinari. Com as marcas Coamo, 
Primé, Aniella e Sollos, a cooperativa 
vende farinhas, óleos, margarinas, 
massas prontas para pães e bolos, 
fios de algodão e café.

 UNIDADES
 Em Campo Mourão, a 
unidade fabrica margarinas, gordu-
ras vegetais, óleo de soja, fios de 
algodão, tem uma torrefação de 
café e moinho de trigo. Em Doura-
dos, a fábrica inaugurada em 
novembro do ano passado produz 
óleo de soja (embalagem PET) e 
farelos especiais. Em Paranaguá, a 
produção é exclusiva de óleo 
degomado (óleo bruto) e farelo 
para exportação.
A maior parte dos produtos indus-
trializados pela cooperativa é 
destinada ao mercado interno, 
informa Galinari. “Temos compra-
dores que levam nosso produto 
para a Venezuela e Paraguai. Já a 
soja, o farelo de soja, milho e óleo 
de soja, estes exportamos para o 
mundo todo”, afirma o executivo.

 FARINHAS
 Em Ponta Grossa, o 
moinho Herança Holandesa, do 
grupo Unium - que reúne as coop-
erativas Frísia, Castrolanda e Capal 
- foi pensado para produzir 
farinhas especiais para linhas 
industriais do mercado B2B, como 

Do óleo às farinhas: como a 
produção de grãos chega à 
mesa do consumidor

é conhecida a produção para 
outras marcas.
 No entanto, em 2017, a 
empresa investiu em tecnologia, 
ampliou seu mix e iniciou a 
produção de farinhas para uso 
doméstico. No início do ano passa-
do os produtos começaram a 
chegar às gôndolas dos supermer-
cados da região dos Campos 
Gerais. Cleonir Vitório Ongarato, 
coordenador de negócios da 
Herança Holandesa, informa que a 
unidade produz farinhas premi-
um, tradicional e integral. Há 
ainda a linha especial, formada 
por farinhas para pizza, pastel e a 
farinha Precisa, uma segunda 
marca da empresa e com preço 
reduzido para o consumidor.
 O moinho emprega cerca 
de 100 pessoas, de forma direta e 
indireta, e processa 450 toneladas 
de trigo por dia. A maior parte da 
matéria-prima usada no moinho 
vem dos cooperados da região dos 
Campos Gerais ligados à Frisia, 
Capal e Castrolanda.
Segundo Ongarato, o projeto da 
cooperativa é conquistar o merca-
do de dentro para fora. “Primeiro, 
temos que ser bons em casa e 
depois ir avançando, a medida 
que  comprovamos a qualidade 
do nosso produto e conquistamos 
a confiança do produtor e dos 
clientes”, afirma.

 FEITO NO PARANÁ 
 Criado pelo Governo do 
Estado, o projeto busca dar mais 
visibilidade para a produção 
estadual. O objetivo é estimular a 
valorização e a compra de merca-
dorias paranaenses. O projeto foi 
elaborado pela Secretaria do 
Planejamento e Projetos Estrutur-
antes e quer estimular a economia 
e a geração de renda.
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 Mesmo com o impacto da 
pandemia de Covid-19 na economia, 
o número de novas empresas abertas 
cresceu no Estado em 2020. Até 
outubro, o saldo de aberturas na 
Junta Comercial do Paraná foi de 
136.379 novos empreendimentos, 
resultado 31% maior que no mesmo 
período do ano passado. O saldo se 
refere à diferença entre as novas 
constituições, que se ampliaram com 
relação a 2019, e as baixas dos regis-
tros na Junta, que foram menores 
neste ano.
 Na prática, mais empresas 
foram abertas e um menor número 
encerrou as atividades em 2020. O 
número total de novas empresas até 
outubro foi superior a todas as consti-
tuições de 2019, quando 193.157 
empreendimentos foram registrados 
no Estado. De janeiro a outubro deste 
ano, 194.568 empresas foram consti-
tuídas no Paraná, contra 166.922 em 
igual período do ano passado, cresci-
mento de 17%.
 Os CNPJs encerrados chega-
ram a 58.189 nos dez primeiros 
meses, enquanto no ano passado 
foram 62.879, uma diferença de 8%. 
O crescimento aconteceu em todos 
os meses do ano, com exceção de 
abril, que teve uma queda 13% com 
relação ao mesmo mês de 2019. A 
maior variação foi em janeiro, com 
aumento de 58% no número de 
novos empreendimentos.
 Mesmo com o resultado posi-
tivo, a diferença com o ano anterior 
foi pequena no período mais crítico 
da pandemia, com crescimento de 
3% em maio e 9% em junho e julho. 
Em agosto, o salto passou a ser maior, 
um aumento de 18%, e o crescimen-
to se consolidou em setembro, com 
ampliação de 23% na abertura de 
empresas. O mês, inclusive, teve o 
segundo melhor desempenho do 
ano, com 22.079 constituições, atrás 
de janeiro, quando 22.169 empresas 
foram abertas. As baixas, entretanto, 
aumentaram nos últimos três meses, 
mas o resultado geral ainda é inferior 

ao ano passado. 

 RECUPERAÇÃO
 Para o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, o Paraná vem 
se recuperando aos poucos da crise 
causada pela pandemia. “Um reflexo 
dessa retomada está no número de 
pessoas que estão empreendendo 
atualmente. Da parte do Estado, cabe 
dar a garantia, a segurança jurídica e 
facilitar esse processo, para que haja 
menos burocracia para quem busca 
constituir uma empresa”, afirma.
 Ele lembrou que diversos 
indicativos positivos ratificam a 
retomada. A produção industrial 
paranaense foi a que mais cresceu 
entre agosto e setembro no País, um 
avanço de 7,7%, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Crescimento 
também observado pelo IBGE em 
outros setores, com o comércio, que 
vem há cinco meses em alta, e o de 
serviços, que teve variação positiva de 
2,6% em setembro, terceira alta 
consecutiva.
 Além disso, o Paraná 
também fechou quatro meses 
consecutivos de saldo positivo na 
criação de empregos com carteira 
assinada.
 De acordo com o levantam-
ento do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 
ligado ao Ministério da Economia, o 
Estado abriu 19.732 novos postos de 
trabalho naquele mês.
 O presidente da Junta 
Comercial do Paraná, Marcos Rigoni, 
também destaca que a facilidade 
para formalizar um novo negócio no 
órgão reflete nesse resultado. Desde 
a criação do programa Descomplica, 
que desburocratiza os processos de 
abertura, alteração e baixa de 
empresas, em somente 15 minutos 
é possível sair com o CNPJ e o 
contrato em mãos da Junta Comer-
cial. “Há um movimento nacional, 
em que muitas pessoas que perd-

Paraná tem saldo de 136 mil 
empresas abertas até outubro

eram seu emprego na pandemia 
resolveram não ficar paradas e 
buscaram abrir seus negócios. Mas 
há também uma confiança em 
empreender no Paraná, por causa 
da facilidade e agilidade para 
constituir uma nova empresa”, diz 
Rigoni. “Tenho contato diário com 
contadores do Paraná inteiro e eles 
afirmam que há confiança na políti-
ca do governo de diminuir a buroc-
racia, que traz facilidades aos 
empreendedores”, salienta.

 TIPOS DE EMPRESA
 Como é tendência em todos 
os anos, o grosso de novos CNPJs 
registrados no Estado são de Micro-
empreendedores Individuais (MEIs), 
que respondem por 140.293 consti-
tuições neste ano, quase três quar-
tos do total.
 Também foram abertos 
28.735 empreendimentos com 
Sociedade Limitada, 9.910 com 
natureza jurídica de Empresário 
(não MEI), 4.998 Eirelis (Empresa 
Individual de Responsabilidade 
Limitada), 429 Sociedades Anôni-
mas Fechadas, 204 Cooperativas, 
89 Sociedades Anônimas Aber-
tas, 58 consórcios e mais 14 
empreendimentos com outras 
naturezas jurídicas.

 NOVOS NEGÓCIOS
 Entre os tipos de empreendi-
mentos, o que teve um maior 
número de constituições no ano foi o 
comércio de reparação de veículos 
automotores e motocicletas, com 
91.011 unidades abertas até outubro. 
É seguido pela indústria de transfor-
mação, com 36.353 novos negócios; 
construção (31.378); empresas de 
transporte, armazenagem e correio 
(30.812); alojamento e alimentação 
(28.525); atividades profissionais, 
científicas e técnicas (25.014); e 
atividades administrativas e serviços 
complementares (24.820). 



Para 
abrir 
sua 
empresa 
venha 
até o 
Orca 
Contabi-
lidade
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 O Orca Contabilidade 
está a disposição com uma 
equipe preparada para quem 
deseja empreender em todos os 
setores da economia. 

Documentos necessários para 
abertura de empresa
Com objetivo de facilitar o 
processo de abertura, alteração e 
baixa de empresas todos os 
processos estão sendo realizados 
pelo portal Empresa Fácil Paraná, 
que é uma ferramenta que faz a 
integração entre os dados cadas-
trais da Receita Federal do Brasil 
e os diversos órgãos Estaduais e 
Municipais.

Documentos dos sócios
1 cópia autenticada Rg e CPF ou 
CNH (com validade)
1 cópia autenticada certidão de 
nascimento ou casamento
1 cópia comprovante de 
endereço dos sócios
1 cópia cartão de PIS/PASEP dos 
sócios;

Certificado Digital – E-CPF 
É um documento eletrônico, 
como se fosse uma assinatura 

digital e possui validade jurídica, 
servindo para proteger os 
consumidores em transações 
eletrônicas e diversos serviços 
realizadas ou pedidos pela inter-
net.
(Consulte-nos que lhe informare-
mos as empresas credenciadas 
para emissão)

Dados da empresa
Escolha de 3 nomes para razão 
social da empresa;
Endereço da empresa; + Cópia de 
carnê de IPTU;
Atividades que irão formar o 
objeto social;
Telefone e e-mail a ser utilizado 
pela administração da empresa;
Cópia contrato de aluguel;

SEJA UM EMPREENDEDOR
Abra sua empresa com o Orca 
Contabilidade. Traga-nos os doc-
umentos listados acima, nos 
envie pelos nossos canais de aten-
dimento, e-mail ou por 
WhatsApp para darmos início ao 
processo de abertura de sua 
empresa e fazermos seu sonho se 
tornar realidade. 

confie em 
quem é
certificado 
com a ISO 
9001:2015
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 Pode comemorar, torcedor! 
Depois de 14 rodadas e com muita 
emoção, o Futebol Clube Cascavel 
está classificado para a fase 
mata-mata do Campeonato Brasile-
iro da Série D. A vaga que garantiu a 
Serpente Aurinegra na busca pelo 
acesso à Série C veio no sábado (28), 
na vitória por 1x0 contra o time da 
Cabofriense fora de casa.
 Equilíbrio. Esse foi o resumo 
do 1º tempo do duelo entre cascavel-
enses e cariocas. Com várias chances 
criadas para os dois lados, a equipe 
da Serpente Aurinegra apostou nas 
jogadas aéreas e nos chutes 
perigosos de fora da área, e por 
pouco não abriu o placar. Fim da 
primeira etapa: 0x0.
 Para o 2º tempo, o FC Cascav-
el veio com várias mudanças e se 
lançou ao ataque em busca da vitória. 
Destaque para uma bola na trave do 
volante Oberdan e para o goleiro 
adversário que realizou várias defesas.
O empate parecia persistir no placar, 
mas o time de Cascavel continuou na 
busca pela classificação e ela veio 
com muita emoção! Depois de rece-
ber uma falta fora da área no último 
lance do jogo, o atacante Paulo Baya 
não desperdiçou a chance, balançou 
as redes e garantiu a vitória e a vaga 
para o mata-mata do Brasileirão.
 Com 24 pontos conquistados, 
a Serpente terminou a primeira fase 
da competição na quarta colocação 
do Grupo A7 e agora tem pela frente 
o time paulista do Grêmio Novorizon-

tino.
 A partida de ida das elimi-
natórias do Brasileirão está marcada 
para o dia 06 de dezembro. O jogo de 
volta acontece no domingo (13). Os 
horários e locais dos duelos ainda não 
foram divulgados pela Confederação 
Brasileira de Futebol.

 GOL DA
 CLASSIFICAÇÃO
 A classificação do Futebol 
Clube Cascavel para a fase mata-ma-
ta do Campeonato Brasileiro da Série 
D foi na raça e heróica. Mas o gol que 
garantiu a Serpente Aurinegra na 
busca pelo acesso não foi um mero 
capricho do destino. Isso porque o 
autor do tento, a joia da base do 
clube, Paulo Baya, vem mostrando a 
cada dia sua maior qualidade: a bola 
parada e o potente arremate de 
longa distância. “Estou muito feliz por 
esse gol da classificação, mais 
contente ainda por ajudar minha 
equipe e meus companheiros a alca-
nçar esse objetivo inicial que era 
chegar no mata-mata. No jogo eu 
tive outras duas oportunidades, que 
acabei desperdiçando, mas a equipe 
a todo momento me incentivou 
falando que iria surgir outra oportuni-
dade. Assim como no jogo em casa 
contra a Cabofriense, que no último 
minuto em uma escolha errada 
minha eles empataram o placar, 
agora também foi no último minuto, 
mas dessa vez saímos vencedores”, 

FC Cascavel classifica para o
mata-mata do Brasileirão e enfren-
ta agora o Grêmio Novorizontino

falou Paulo Baya.
 Neste Brasileirão, Baya de 
apenas 20 anos que é o sexto 
artilheiro da competição com seis 
gols já balançou as redes três vezes 
em cobranças de faltas. O menino, 
que no início da pré-temporada 
subiu da base da Serpente para 
compor o elenco no time profission-
al, também mostrou que a aposta 
valeu a pena. E que de promessa 
está se tornando um jogador impor-
tante nas
conquistas dentro e fora de campo.
 Rudinei Guimarães, diretor 
da equipe de Cascavel, falou sobre o 
destaque da Serpente. “O Baya é 
uma grande revelação, que tem sua 
importância e seu valor no time do 
FC Cascavel. Tem muito para mostrar 
até o fim da Série D, mas podemos 
dizer que hoje ele é uma promessa 
que se concretizou. É um atleta com 
uma qualidade incrível e tem uma 
característica que está em falta no 
futebol, que é o poder de finalização, 
seja de bola parada ou de média e 
longa distância. Além disso, é um 
jogador de velocidade, que tem um 
bom drible, o que o torna ainda mais 
perigoso para o adversário. Temos 
um garoto que vai crescer muito 
ainda e pode se tornar um grande 
jogador a nível nacional e internacio-
nal”. Com nove gols feitos com a 
camisa do FC Cascavel, Baya tem 
tudo para se tornar o maior goleador 
da história do clube que possui 
apenas 12 anos de fundação. Marca 
essa que foi deixada pelo também 
atacante Lucas Tocantins, que soma 
11 gols pela equipe Aurinegra.  (Por 
Assessoria)

Orca Contabilidade tem orgulho de ser um dos patrocinados do FC Cascavel



 

TABELA INSS a partir de 1º de Março de 2020

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

até R$ 1.045,00            7,50
de R$ 1.045,01 até 2.089,60     9,00
de R$ 2.089,61 até 3.134,40
de R$ 3.134,41 até 6.101,06  

    12,00
14,00

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

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

 0,14  0,00         0,16          0,68 0,94 0,29 0,11 0,10         -0,30          -0,24 0,39         0,78    1,38         3,19

-0,51  0,50 0,55 0,85 1,74 0,09 0,01 1,64 0,05  1,07 0,60         3,87 11,11                15,20

-0,67 -0,01 0,68 0,30 2,09 0,48         -0,04 1,24 0,80  0,28 1,56         2,74   9,64           3,02

 0,11         -0,04 0,10 0,51 1,15 0,21 0,25 0,07 0,31  0,38 0,26         0,24   0,69             2,43

 0,12  -0,54 0,04 0,54 1,22 0,19 0,17 0,18         -0,23 -0,25 0,30         0,36   1,16              2,97

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

1,12

3,30

4,34

0,64

0,87

0,1624


