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Cascavel bate recorde e
tem semestre histórico na
geração de emprego

Números divulgados na quinta-feira (29/07) pelo Caged (Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Ministério da
Economia, mostram que a união de
forças em torno da retomada
econômica em Cascavel reduziram
consideravelmente o impacto da
pandemia na geração de emprego.
Prova disso é que Cascavel
apresentou o melhor primeiro semestre na geração de emprego desde o
início da série histórica do Caged, em
2003. De acordo com os números
divulgados, de janeiro a junho,
Cascavel criou 5.979 postos de
trabalho, uma variação relativa de
6,02%.

Entre as dez maiores cidades
do Paraná, Cascavel é destaque. Curitiba criou 25.989, mas a variação
relativa foi de 3,58%, o que representa que proporcionalmente Cascavel
gerou mais emprego que a Capital
do Estado.
“Não é por acaso que Cascavel se tornou referência para o Brasil.
Isso é resultado da união de forças,
da garra da nossa população, do
DNA empreendedor do cascavelense. O poder público tem o dever
de liderar essas ações e dar
condições ao empreendedorismo.
Estamos fazendo isso e as ações se
refletem nesses números oficiais
divulgados hoje pelo governo federal

e que colocam Cascavel, mais uma
vez, em destaque”, avalia o prefeito
Leonaldo Paranhos.
O presidente da Acic, Genésio Pegoraro, destaca a força
econômica da cidade.
“A força
econômica de nosso município e
região é impressionante. Mesmo em
um período tão desafiador ela
consegue gerar empregos acima da
média. Estamos, sem dúvida, em
uma região diferenciada e tonificada
pelo
agronegócio,
comércio,
indústria e prestação de serviços. A
exemplo da administração pública e
de outras entidades, a Acic, por meio
dos mais diferentes cursos e treinamentos, também faz a sua parte no
contínuo processo de qualificação
profissional. Todos ganham com
profissionais sempre atualizados.
Ganha o funcionário, ganha a
empresa e ganha a sociedade”,
observa.

CIDADES

Além de Cascavel que liderou a geração de empregos com
5.979 postos criados no semestre, as
dez principais cidades do interior do
Paraná também tiveram saldos positivos. Maringá gerou 5.316 vagas,
seguida de Londrina (4.570), São José
dos Pinhais (3.741), Toledo (3.239),
Araucária (2.877) e Ponta Grossa
(2.061). (Foto: Divulgação PMC)

Neste
presenteie
com o que há
de melhor:
o seu amor.

O Orca Contabilidade deseja
a todos os pais um dia repleto
de bons momentos e alegria.
Feliz Dia dos Pais!

Enfoque

BOLETIM

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Pelo 8º ano consecutivo
Toledo lidera ranking
A
prévia
divulgada
na
sexta-feira (23/07) pela Secretaria de
Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab) sobre o Valor Bruto da
Produção Agropecuária (VBP) referente à safra 2019/2020 confirma o que
todos já sabem: Toledo é, de fato, a
“Capital Paranaense do Agronegócio”,
ficando em primeiro lugar neste ranking pelo 8º ano consecutivo. No período, o faturamento total das propriedades rurais instaladas no município
foi de R$ 3.497.883.392,36, um crescimento absoluto de R$ 808.682.160,58
e relativo de 30,07% em relação ao
ano anterior.
Os destaques ficam por conta
das cadeias da suinocultura e da
avicultura (incluindo produção de
ovos), com movimentação, respectivamente,
de
R$
1.536.297.603,19
(43,92% do total do VBP do município)

e R$ 721.908.279,65 (20,64%). Principais componentes da ração que
alimenta frangos e porcos, os grãos
também
ocupam
papel
de
destaque, com 580.000 toneladas de
milho comercializadas por R$
240.133.450,00 (6,87%) e 281.600
toneladas de soja faturadas por R$
394.287.872,00 (11,27%).
O prefeito Beto Lunitti recebeu a notícia com muita alegria e a
certeza de que Toledo está no
caminho certo. “Hoje é um dia de
comemoração e celebração para o
agronegócio do Paraná, especialmente o de Toledo. Quero aqui agradecer os nossos produtores, todo
este conjunto de tecnologia e
saberes que nos levam a este
momento tão importante. O governo
municipal, por meio da reestruturação administrativa que culminará na criação da Secretaria do
Agronegócio, Indústria e Desenvolvimento Econômico, quer seguir
desenvolvendo as ações necessárias
para que este setor continue colocando nosso município em posição
de destaque perante todo o estado”,
salienta.
Segundo o secretário de Agricultura, Pecuário e Abastecimento,

Diego Bonaldo, vários fatores explicam a pujança de Toledo no setor
primário. “Esta liderança não é de
agora, vem de muito tempo, desde
a época da colonização, feita por
meio de pequenas propriedades
gerenciadas por quem entende
que é preciso diversificar para agregar renda à produção. Esta, por sua
vez, é processada em indústrias que
exportam cada vez mais proteína
animal para os quatro cantos do
mundo. Com isso, nossos agricultores conseguem ter uma renda
frequente, o que faz girar nossa
economia, sobretudo o comércio e
o ramo de serviços. É um ciclo virtuoso que gera mais emprego e mais
renda para todos que vivem e investem aqui”, salienta. “O governo
municipal sempre deu atenção ao
agronegócio,
investindo
em
infraestrutura, com cerca de 400
quilômetros de estradas rurais
asfaltadas, o que barateia os custos
de produção. Temos projetos específicos para várias cadeias, como a
bacia leiteira e a agricultura familiar, que será impulsionada com as
ações voltadas à segurança alimentar”, detalha. (Foto: Divulgação
SCPMT)

Taxa de Verificação de
Regular Funcionamento
A Prefeitura de Cascavel prorrogou o
vencimento em cota única, a primeira parcela da Taxa de Verificação de
Regular Funcionamento, da Taxa de
Vigilância Sanitária e do ISSQN fixo
até o dia 20 de agosto.
Para aqueles que fizerem o pagamento em cota única, o desconto é
de 5% sobre o valor total dos tributos.
A medida foi publicada no Diário
Oficial do Município do dia 31 de
agosto.
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- CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL VÓ THARCILA
- BERLIFO TURISMO LTDA
- J J LEIDENS LTDA
- ODY ALIMENTOS LTDA
- EURO BANK FINANCE LTDA
- GFS TRANSPORTES LTDA
- DE MARCHI SERVICOS DE COBRANCAS LTDA
- EMAGAZINE COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA
- GSL CONSTRUTORA LTDA
- PERSONALE ODONTOLOGIA LTDA
- KLAUK LTDA
- R PREUSSLER
- FABIANA DELGADO NOVAES
- DARLEI SIMÃO - OBRA
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Plenário decide excluir ICMS
de base de cálculo do
PIS/COFINS a partir de 2017
O Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu, na quinta-feira
(13), que a exclusão do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) da base de cálculo do PIS/Cofins
é válida a partir de 15/3/2017, data em
que foi fixada a tese de repercussão
geral (Tema 69), no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 574706. Os
ministros também esclareceram que o
ICMS que não se inclui na base de cálculo do PIS/Cofins é o que é destacado na
nota fiscal.

EMBARGOS

A modulação dos efeitos foi
definida no julgamento, concluído na
sessão de hoje, de embargos de
declaração opostos pela União, que
pretendia que os efeitos retroativos da
decisão fossem considerados válidos
somente após o julgamento dos embargos. A Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) também alegava haver
contradições em relação a precedentes
da Corte sobre a inclusão de tributos na
base de cálculo de outros recursos e

apontava o impacto econômico da
decisão, diante do enfrentamento da
pandemia de Covid-19, superior a R$
250 bilhões.

MODULAÇÃO

Na sessão, a relatora do caso,
ministra Cármen Lúcia, acolheu
parcialmente o pedido da União, ao
destacar que os efeitos vinculantes da
sistemática de repercussão geral
requerem balizamento de critérios
para preservar a segurança jurídica.
Dessa forma, votou pela aplicação da
tese a partir da data da sua formulação, ressalvados os casos ajuizados
até o julgamento do mérito do RE.
Sobre a alegação de que haveria
descumprimento de precedentes, a
ministra Cármen Lúcia observou que
não se tratava da mesma matéria e,
portanto, não haveria de se adotar a
mesma solução. "Naqueles julgados, se
cuidou da possibilidade constitucional
de inclusão do valor pago como ICMS
na base de cálculo do próprio ICMS",
lembrou a relatora.

Esse entendimento foi seguido, hoje,
pelos ministros Nunes Marques,
Alexandre de Moraes, Luís Roberto
Barroso, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Já
os ministros Edson Fachin, Rosa
Weber e Marco Aurélio divergiram da
relatora quanto à modulação. Para
ser aprovada no Plenário, a proposta
de modulação precisa de quórum
qualificado de 2/3, ou seja, oito votos,
que foram alcançados.

ICMS
DESTACADO

Outro ponto levantado no
decorrer da sessão foi a natureza do
ICMS a ser retirado da base de cálculo. Para a relatora, trata-se do imposto
destacado na nota, entendimento
seguido pelos ministros Alexandre de
Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. No entendimento
dos ministros Nunes Marques, Luís
Roberto Barroso e Gilmar Mendes, o
ICMS em discussão deveria ser o
tributo efetivamente recolhido.

Cresce a confiança do
industrial paranaense
Cada vez mais confiante na
economia e nos negócios. É assim
que o industrial paranaense tem
demonstrado atuar nos últimos
quatro meses segundo a avaliação
mensal da Federação das Indústrias
do Paraná (Fiep), feita em parceria
com a Confederação Nacional da
Indústria (CNI). O Índice de Confiança
do Empresário Industrial (ICEI) em
julho chegou a 66,1 pontos. Em
junho, havia sido de 64,1. E, no
mesmo mês de 2020, 48,5 pontos. O
índice segue uma escala que vai de
zero a 100, sendo acima de 50 área de
otimismo e, abaixo disso, pessimismo.
Na decomposição do resultado, o ICEI é formado pelo indicador
de condições – que avalia a economia
e os negócios nos últimos seis meses –
e pelo de expectativas, que faz a
mesma avaliação com relação ao
futuro. Em julho, a visão do
empresário para o que vai acontecer
até o fim do ano pesou mais. O índice
de expectativas chegou a 69.6 pontos,
3,3 pontos a mais do que o registrado
no mês anterior. Já o de condições
teve pequena queda de 0,3, ficando
em 59,1. “Embora tenham influenciado dificuldades como a escassez e o
alto custo da matéria-prima para
produção desde janeiro, o avanço da

vacinação e um maior controle da
pandemia, que sugerem uma
retomada mais forte da atividade
econômica, tiveram maior influência
na opinião do empresário”, avalia o
economista da Fiep, Marcelo Alves.
Ele pontua que a sinalização
do Governo Federal de avançar nas
articulações das reformas (administrativa e tributária), que estavam
paradas, também pode ter motivado o otimismo maior este mês.
“Outra questão é que a economia
brasileira tem apresentado sinais de
recuperação, como o forte crescimento
da
produção
e
dos
empregos. E isso também interfere
na percepção do empresário de que
o cenário está cada vez mais
favorável”, completa.
Apesar de ser o quarto mês
consecutivo de alta, o ICEI ficou
abaixo dos 68,4 pontos alcançados
em outubro, melhor resultado de
2020 e após o início da pandemia.
Os piores índices foram 35,4 e 32,2,
medidos, respectivamente, em abril
e maio do ano passado, logo no
início da crise sanitária.
Para o economista da Fiep,
alguns fatores podem atrapalhar
essa boa fase para o industrial. Um
deles é a alta acumulada da inflação,

medida pelo monitoramento do
Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). “Ele é considerado um termômetro da economia
porque acompanha os preços dos
produtos para o consumidor final e
também está atrelado ao rendimento de vários investimentos”,
resume.
De acordo com dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), de janeiro a
junho deste ano, o IPCA acumula
alta de 3,77% e, nos últimos 12
meses, de 8,35%. No ano passado, o
acumulado até junho foi de 0,10%,
enquanto o registrado no período
de julho de 2019 a junho de 2020
foi uma alta de apenas 2,13%. “Essa
diferença
é
percebida
pelo
consumidor no preço maior de
produtos da cesta básica, por
exemplo, que crescem mais do
que o IPCA final. Isso ocorre porque
o peso destes itens é relativizado,
ou seja, compensado por outros
que têm maior redução. Juntos
eles formam a composição final do
indicador”, detalha. “Um orçamento mais apertado tende a reduzir a
atividade de consumo e isso
impacta na demanda produzida
nas indústrias”, complementa.
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FGV: inflação pelo IPC-S
acumula alta de 8,76%
em 12 meses

A inflação medida pelo
Índice de Preços ao Consumidor
Semanal (IPC-S) subiu 0,92% na
quarta quadrissemana de julho,
acumulando alta de 8,76% nos
últimos 12 meses. Os dados foram
divulgados na segunda-feira (2), no
Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre).
Houve aumento em quatro
das oito classes de despesa que
compõem o índice, com destaque

para o grupo Habitação, que passou
de 1,77% na apuração anterior para
2,09%. Segundo a pesquisa, a tarifa
de eletricidade residencial puxou a
alta, passando de 6,28% para 7,80%.
Os outros grupos que registraram alta nas taxas de variação
foram Transportes, que passou de
0,74% para 0,85%, com a gasolina
indo de 1,47% para 1,85%; Alimentação (de 0,70% para 0,78%, com as
hortaliças e legumes passando de
-3,94% para -0,17%; e Saúde e

Cuidados Pessoais (-0,06% na apuração anterior para 0,00%, dentro do
qual artigos de higiene e cuidado
pessoal foram de 0,96% para 1,22%).
Queda
Paralelamente, houve queda
nas taxas de variação nos grupos
Educação, Leitura e Recreação
(2,37%
para
1,42%);
Vestuário
(0,20% para 0,08%), com as roupas
masculinas passando de 0,76% para
0,31%; Comunicação (0,00% para
-0,09%), onde as mensalidades para
TV por assinatura foram de -0,16%
para -0,38%; e Despesas Diversas
(0,05% para 0,02% - a tarifa postal
passou de 0,75% para 0,00%).
A análise destaca também a
queda na variação das passagens
aéreas, que foram de 22,46% para
13,11%.
O IPC-S apura a média dos
preços coletados nas quatro últimas
semanas até a data de fechamento
do índice. O divulgado no dia 2
apurou os preços até o dia 31 de
julho, tendo como base de comparação os preços levantados em
quatro semanas até o dia 22. (Agência Brasil)

Confiança empresarial aumenta 3,1
pontos em julho,
diz FGV

Câmara aprovou medida
para desburocratizar
transporte de cargas
Por meio da Medida Provisória
1051/21, a Câmara dos Deputados
aprovou a criação do Documento
Eletrônico de Transporte (DT-e), de
emissão exclusivamente digital e
obrigatória, para autorizar os serviços
de transporte de cargas no País. A MP
aguarda votação no Senado.
A intenção é reunir em um
único documento todos os dados,
obrigações
administrativas,
informações sobre licenças, registros,
condições contratuais, sanitárias, de
segurança, ambientais, comerciais e
de pagamento, inclusive valor do frete
e dos seguros contratados.
De acordo com o texto do
relator, deputado Jerônimo Goergen
(PP-RS), a implantação da medida
seguirá um cronograma proposto
pelo governo federal, que poderá
firmar
convênios
com
estados,
municípios e Distrito Federal para

incorporar outras informações de
competência dessas administrações.
O ente federado que aceitar participar de forma integrada do DT-e
deverá providenciar o fim dos documentos físicos de forma gradativa
dentro de 12 meses.
O texto aprovado prevê ainda
que as instituições de pagamento
que realizam pagamentos eletrônicos
de frete deverão participar obrigatoriamente do PIX, sistema de pagamentos instantâneos implementado pelo
Banco Central. Outro ponto incluído
é uma nova anistia, até 31 de maio de
2021, ao contratante que não tenha
seguido a tabela de frete mínimo
prevista na Lei 13.703/18. A penalidade por não seguir a tabela é de
indenização ao transportador em
valor igual ao dobro da diferença
entre o que foi pago e o valor devido.
(Fonte: Agência Câmara de Notícias)

Pela quarta vez consecutiva o Índice de Confiança Empresarial (ICE) medido pelo Instituto
Brasileiro
de
Economia
da
Fundação
Getulio
Vargas
(FGV-Ibre) registrou alta. Dessa vez
foi de 3,1 pontos em julho e atingiu
101,9 pontos. O índice varia de zero
a 200 e, acima de 100 pontos,
indica confiança.
De acordo com o Ibre, trata-se do
maior nível desde junho de 2013. O
Índice de Confiança Empresarial
(ICE) consolida os quatro índices de
confiança dos setores cobertos
pelas Sondagens Empresariais
produzidas pela FGV IBRE, que são
o da Indústria, de Serviços, do
Comércio e da Construção.
O
superintendente
de
Estatísticas do FGV-Ibre, Aloisio
Campelo Jr., informou que o ICE
rompeu em julho a barreira de
neutralidade dos 100 pontos com
alta de confiança nos quatro principais setores pesquisados. O coordenador ponderou, no entanto,
que apesar do número agregado
favorável, percebe-se ainda bastante heterogeneidade nos resultados.

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

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABRIL

MAIO

JUN

IPC/FIPE
0,29

0,11

0,10

-0,30

-0,24

1,19

1,03

0,79

0,86

0,23

0,71

0,44

0,41

0,81

3,50

8,96

IGP/DI
0,09

0,01

1,64

0,05

1,07

3,68

2,64

0,76

2,91

2,71

2,71

2,22

3,40

0,11

14,26

34,54

IGP/M
0,48

-0,04

1,24

0,80

0,28

3,23

3,28

0,96

2,58

2,53

2,94

1,51

4,10

0,60

15,09

35,76

IPCA 0,21

0,25

0,07

0,31

0,38

0,94

0,81

1,06

0,25

0,86

0,93

0,31

0,83

0,53

3,76

8,34

INPC/IBGE
0,19

0,17

0,18

-0,23

-0,25

0,89

0,95

1,46

0,27

0,82

0,96

0,38

0,96

0,60

3,95

9,22

TAXA SELIC
0,37

0,33

0,33

0,30

0,26

-

-

-

0,15

0,14

0,21

0,21

0,27

0,31

3,86

1,33

Tabelas
TABELA INSS

Simples Nacional
Vigência a partir de 01/01/2018 Lei 155/2016

PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021.

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$)
ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS

até 1.100,00
de 1.100,01 até 2.203,48
de 2.203,49 até 3.305,22
de 3.305,23 até 6.433,57

7,5%
9%
12 %
14%

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA

até R$ 1.503,25
Acima de R$ 1.503,25
TABELA DO IRRF
Base de Cálculo (R$)

NO ANO ULT. 12 M.

R$ 51,27
Não tem direito ao Salário Família
Alíquota (%)

Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5%
De 2.826,66 até 3.751,05 15%
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5%
Acima de 4.664,68
27,5%
Dedução por dependente: R$ 189,59

Parcela a Deduzir do IR (R$)

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

Salário Mínimo de 1994 a 2021
.

ANO
ANO
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019

VIGÊNCIA
VIGÊNCIA
01.07.94
01.07.94
01.09.94
01.09.94
01.05.95
01.05.95
01.05.96
01.05.96
01.05.97
01.05.97
01.05.98
01.05.98
01.05.99
01.05.99
03.04.00
03.04.00
01.04.01
01.04.01
01.04.02
01.04.02
01.04.03
01.04.03
01.05.04
01.05.04
01.05.05
01.05.05
01.04.06
01.04.06
01.04.07
01.04.07
01.03.08
01.03.08
01.02.09
01.02.09
01.01.10
01.01.10
01.01.11
01.01.11
01.03.11
01.03.11
01.01.12
01.01.12
01.01.13
01.01.13
01.01.14
01.01.14
01.01.15
01.01.15
01.01.16
01.01.16
01.01.17
01.01.17
01.01.18
01.01.18
01.01.19

VALOR
R$ R$ BASE
LEGAL
(LEI N(LEI
) NO)
VALOR
BASE
LEGAL
64,79
9.069
64,79
9.069
70,00
9.063
70,00
9.063
100,00
9.032
100,00
9.032
112,00
9.971
112,00
9.971
120,00
9.971
120,00
9.971
130,00
9.971
130,00
9.971
136,00
9.971
136,00
9.971
151,00
9.971
151,00
9.971
160,00
MP no 2194-6
160,00
MP no 2194-6
200,00
10.525
200,00
10.525
240,00
10.699
240,00
10.699
260,00
10.888
260,00
10.888
300,00
MP no 248
300,00
MP no 248
350,00
MP no 288
350,00
MP no 288
380,00
MP no 362
380,00
MP no 362
415,00
MP no 421
415,00
MP no 421
Lei 11.944/2009
465,00
Lei
11.944/2009
465,00
Lei 12.255/2010
510,00
Lei
510,00
MP 12.255/2010
516/2010
540,00
516/2010
540,00
Lei MP
12.382/2011
545,00
Lei 12.382/2011
545,00
Decreto
7.655/2011
622,00
Decreto7.872/2012
7.655/2011
622,00
Decreto
678,00
Decreto8.166/2013
7.872/2012
678,00
Decreto
724,00
Decreto8.381/2014
8.166/2013
724,00
Decreto
788,00
Decreto8.618/2015
8.381/2014
788,00
Decreto
880,00
Decreto8.948/2016
8.618/2015
880,00
Decreto
937,00
Decreto9.255/2017
8.948/2016
937,00
954,00
Decreto
954,00
Decreto9.661/2019
9.255/2017
998,00
Decreto

DATA
DATA
29.06.95
29.06.95
14.06.95
14.06.95
28.04.95
28.04.95
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
18.05.00
24.08.01
24.08.01
07.08.02
07.08.02
10.07.03
10.07.03
25.06.04
25.06.04
22.04.05
22.04.05
14.04.06
14.04.06
29.03.07
29.03.07
29.02.08
29.02.08
29.05.09
29.05.09
16.06.10
16.06.10
31.12.10
31.12.10
28.02.11
28.02.11
26.12.11
26.12.11
26.12.12
26.12.12
24.12.13
24.12.13
30.12.14
30.12.14
30.12.15
30.12.15
30.12.16
30.12.16
29.12.17
29.12.17
01.01.19

2020
2020
2021

01.01.20
01.02.20
01.01.21

1.039,00
1.045,00
1.100,00

31.12.19
30.01.20
01.01.21

MP 916/2019
MP 919/2020
MP 1.021/2020

