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 O dia 05 de outubro é dedi-
cado às Micro e Pequenas Empre-
sas. São cerca de 19 milhões de 
empresas responsáveis por mais da 
metade de todos os postos de 
trabalho gerando aproximada-
mente 30% do PIB do país.
 De acordo com o levantam-
ento feito pelo SEBRAE a partir de 
dados do Caged mostra que, há 
mais de 1 ano, as MPEs apresentam 
um resultado positivo nas con-
tratações no Brasil, tornando-se o 
motor da economia e o caminho da 
retomada do crescimento. No 
acumulado de 2021, já foram 
criados no país mais de 1,8 milhão 
de postos de trabalhos formais, 
sendo que os pequenos negócios 

Parabéns Micro e
Pequenas Empresas

foram responsáveis por 1,3 milhão 
desses empregos. 
 A data passou a ser cele-
brar desde 1999, ano em que o 
Estatuto Nacional da Microempre-
sa e Empresa de Pequeno Porte.
 Parabéns pelo seu dia 
empreendedor, por tudo que esse 
importante segmento representa 
para a economia do nosso país, 
parabéns pelo trabalho e dedi-
cação, por acreditar, por contribuir 
significativamente para o desen-
volvimento das cidades, estado e 
país. Temos orgulho em caminhar 
lado a lado, compartilhar conheci-
mento, contribuir para o cresci-
mento de cada empresa. Vamos 
seguir juntos, sempre!
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Bem
Vindos

Aos nossos clientes, muito obrigado!
 No dia 15 de setembro, 
comemoramos O DIA DO CLIENTE. 
Nós do ORCA CONTABILIDADE agra-
decemos a cada um dos mais de 500 
CLIENTES do Escritório. 
 Muito sucesso é o que deseja-
mos para todos! O Orca Contabilidade 
nasceu com o sonho de oferecer o 
melhor da contabilidade aos seus 
clientes, são mais de 27 anos de 
história, grandes desafios e muitas 
conquistas. Estamos preparados para 
o presente e para o futuro. Contador e 
empresa devem trabalhar em parce-
ria, motivados por um objetivo 
comum de sucesso, com muita com-
petência e informações precisas para 
tomadas de decisões. 
 Atribuímos o sucesso ao longo 
dos 27 anos de mossa história a nossa 
filosofia de trabalho, ética, equipe de 

profissionais unidos e motivados, e, 
principalmente, aos nossos clientes 
que são a razão do nosso trabalho. 
 Com a certeza de estarmos 
no caminho certo, vamos continuar 
juntos, crescendo e avançando. 
Nossa luta no dia a dia continua com 
a parceria sempre mais fortalecida 
junto aos nossos Clientes. 
 Com as vacinas contra o 
Covid-19, estamos restabelecendo a 
economia, a retomada do crescimen-
to, a geração de emprego e renda. A 
pandemia causou muita dor e sofri-
mento, pessoas adoeceram e famílias 
perderam seus entes queridos. Na 
economia, o desemprego aumentou 
ainda mais, empresas de pequeno, 
médio e grande porte fecharam suas 
portas, já outras tantas surgiram. 
Tivemos que nos reinventar, assim 

como nossos clientes, para continu-
ar no mercado fragilizado, mas 
temos a certeza que estamos 
saindo ainda mais fortes desse 
momento de crise que se instalou 
no nosso país e em todo o mundo 
com a pandemia.  
 O Brasil voltará a crescer em 
todos os setores da economia e nós 
estamos aguardando com muita 
atenção e expectativa as reformas 
tributárias que tramitam no 
congresso. Elas são imprescindíveis 
para as empresas do nosso País. 
Vamos continuar firmes e fortes.

Nosso muito obrigado a cada 
Cliente! 

Orca Contabilidade Toledo e 
Cascavel 

 O relatório final do Valor Bruto 
da Produção Agropecuária (VBP) de 
2020, divulgado na quarta-feira (22) 
pela Secretaria de Estado da Agricul-
tura e do Abastecimento do Paraná 
(Seab), mostra que a produção no 
campo paranaense foi de R$ 128,273 
bilhões, estabelecendo mais um 
recorde, com crescimento real de 21% 
em relação a 2019.
 Além disso, 14 municípios 
alcançaram valores superiores a R$ 1 
bilhão, realçando a força das atividades 
agropecuárias. No VBP anterior, nove 
municípios haviam ultrapassado esse 
volume, cinco a mais do que em 2018.
Os novos municípios bilionários são 
Tibagi (R$ 1,26 bilhão), Carambeí (R$ 
1,17 bilhão), São Miguel do Iguaçu (R$ 
1,16 bilhão), Nova Aurora (R$ 1,08 
bilhão) e Piraí do Sul (R$ 1,02 bilhão). 
Eles se juntam a Toledo (R$ 3,48 
bilhões), Cascavel (R$ 2,27 bilhões), 
Castro (R$ 2,26 bilhões), Guarapuava (R$ 
1,60 bilhão), Marechal Cândido Rondon 
(R$ 1,47 bilhão), Santa Helena (R$ 1,35 
bilhão), Assis Chateaubriand (R$ 1,34 

bilhão), Dois Vizinhos (R$ 1,34 bilhão) e 
Palotina (R$ 1,32 bilhão).
 O crescimento mais expres-
sivo tanto em variação nominal 
(57%) quanto real (46%) foi observa-
do em São Miguel do Iguaçu, que 
saiu de R$ 741,7 milhões em 2019 e 
atingiu R$ 1,16 bilhão em 2020. Piraí 
do Sul também se destacou com 
crescimento nominal de 47% e real 
de 36%, assim como Carambeí, que 
fica na mesma região dos Campos 
Gerais, com variação nominal de 
46% e real de 36%.
 
 PESQUISA 
 AMPLA
 O levantamento do VBP 
paranaense é um dos mais completos 
do País, com pesquisas semanais de 
preços e condições de lavoura de 
cerca de 350 culturas, entre elas 
produtos da agricultura, pecuária, 
piscicultura, silvicultura, extrativismo 
vegetal, olericultura, fruticultura, plan-
tas aromáticas e ornamentais. Como 
comparativo, o VBP nacional tem 

como base dados da produção e 
preço médio de comercialização de 
26 culturas, levantados pela Compan-
hia Brasileira de Abastecimento 
(Conab). “O VBP tem uma função 
muito importante tanto como 
panorama global das atividades agro-
pecuárias no Estado e do faturamen-
to bruto da comercialização da safra 
quanto para o fortalecimento dos 
municípios”, enfatizou o secretário 
estadual da Agricultura e do Abastec-
imento, Norberto Ortigara. O índice é 
utilizado para compor o Fundo de 
Participação dos Municípios, repre-
sentando 8% da cota-parte do ICMS 
destinada a eles. “No ano passado e 
ainda agora convivemos com 
condições climáticas não tão 
favoráveis, que se aliam às restrições 
provocadas pela pandemia, mas, 
mesmo assim, temos uma prova de 
que os agricultores e pecuaristas 
paranaenses não pararam e, mais uma 
vez, a produção, de forma geral, foi 
bastante razoável”, reforçou Ortigara. 
(Foto: Jonathan Campos/AEN)

14 municípios paranaenses 
ultrapassam R$ 1 bi em VBP
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 Celebrado no próximo dia 12 
de outubro, o Dia das Crianças, a data 
promete movimentar as vendas do 
varejo, especialmente agora, com o 
avanço da vacinação contra o coro-
navírus em mais de 90% da população 
adulta com a primeira dose. Espontan-
eamente, os setores que mais vendem 
nesse período são os de roupas, 
brinquedos, calçados, games e doces. 
No entanto, há uma tendência, já 
popularizada fora do Brasil, que tem 
ganhado cada vez mais força no país, 
principalmente em datas comemora-
tivas: o cross-selling.
 A técnica consiste em oferecer 
uma experiência cada vez mais com-
pleta ao cliente, seja de forma direta 
ou indireta. O gerente de Relaciona-
mento com o Cliente do Sebrae, Enio 
Pinto, explica: “Imagine que você tem 
um restaurante e ao vender o almoço 
para as famílias na semana do Dia das 
Crianças as pessoas ganhem desconto 
em uma loja de brinquedos parceira. 
Ou que você tenha uma loja de 
bicicletas, e nesse período comemora-
tivo, ofereça condições especiais para 
quem levar, além da bike, os acessórios 
como capacetes, joelheiras. Temos aí 
um exemplo indireto e outro direto 
dessa modalidade de vendas que 
pode ser aplicada em qualquer 
negócio”.
 De acordo com o especialista, 
o Dia das Crianças de 2021 será uma 
espécie de “aquecimento” para a 
retomada das vendas de fim de ano. 
“Historicamente falando, períodos 
após depressões econômicas e sociais, 
como foi a pandemia, costumam ser 
seguidos de crescimento no consumo. 
Existe uma demanda reprimida, as 
pessoas ficam mais confiantes em sair 
de casa, ir a um restaurante, fazer uma 
viagem, presentear e comemorar junto 
com amigos e familiares”, observa.
 O Dia das Crianças carrega 
ainda o título de um dos maiores 
tickets-médio entre as datas comemo-
rativas do mercado. Por isso, Enio 
ressalta a importância de se preparar 
para a comemoração, mesmo que seu 
negócio não seja diretamente ligado 
aos setores que mais movimentam. “O 
valor médio gasto por pessoa nesse 
período gira em torno de R$ 140 a R$ 
200, as crianças são presentadas por 
tios, avós, amigos, madrinhas. A criação 
de alguma iniciativa que remeta à 
data é muito importante para a 
relação com o cliente. Pode ser uma 
playlist infantil, um cardápio especial, 
nomes criativos para os produtos e 
serviços”, recomenda.

CONFIRA A SEGUIR 
CINCO DICAS PARA 

APLICAR EM SEU 
NEGÓCIO NO DIA
DAS CRIANÇAS.

1- PASSE SEGU-
RANÇA AOS CLIEN-
TES E COLABORA-

DORES
A pandemia não acabou. Nem todas 
as pessoas estão vacinadas e o vírus 
continua circulando. Se prepare para 
receber o seu cliente com todos os 
cuidados necessários, oriente os 
colaboradores para uso de máscara, 
espalhe álcool gel pelo estabeleci-
mento e tapetes higiênicos. Comuni-
cados educativos também são funda-
mentais.

2- INVISTA NA
EXPERIÊNCIA DO

CLIENTE
Além do produto ou serviço, é 
primordial que seja entregue algum 
valor com sua marca. O Dia das 
Crianças pode ser celebrado mesmo 
se o seu negócio não tem engaja-
mento com a data. Encante seu 
cliente com músicas divertidas, um 
cardápio diferenciado, um espaço 
para brincadeiras infantis, qualquer 
ação que lembre a data.

3- TENHA PLURALI-
DADE NAS FORMAS 

DE PAGAMENTO
Ofereça todas as facilidades para o 
pagamento. Aceite cartão, pix, trans-

ferências, boletos e dinheiro. Ainda 
há muitas pessoas com receio de 
sair de casa e que optam por com-
prar online. Essa variedade é deci-
siva no processo de compra.

4- SEJA CUIDADOSO 
NA ENTREGA

Além de comprar presentes, no Dia 
das Crianças as pessoas devem se 
reunir, comer uma torta, uma 
rodada de pizza, de hambúrguer, 
portanto, os serviços de delivery da 
empresa devem estar bem afinados. 
A pessoa que fará a entrega deve ser 
carismática e portar todos os itens 
de segurança.
Os produtos precisam ser embala-
dos de maneira que sua integridade 
e a pontualidade na entrega sejam 
inquestionáveis. Um mimo como 
um recadinho, um pirulito, um 
bombom, um brinde final também 
fazem toda diferença no encantam-
ento ao cliente. Ele irá lembrar do 
seu negócio em outro momento. 
Acredite!

5- USE E ABUSE DA 
SUA PRESENÇA

DIGITAL
Aproveite todo o relacionamento 
construído com seus clientes e 
mostre que o seu negócio se impor-
ta e celebra a data. Faça publi-
cações, promova interações e 
impulsione posts comemorativos. 
Lembre-se, sua marca deve entregar 
valores positivos, muitas experiên-
cias de compra começam nas redes 
sociais. (Fonte: Agência Sebrae)

Dia das Crianças é oportuni-
dade para todos os negócios 
aumentarem suas vendas. 

Confira dicas
Especialista diz que mesmo aqueles negócios que não estão 

diretamente ligados à data, podem se beneficiar com
estratégias de venda e fidelização de clientes
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 A geração de empregos conti-
nua a todo vapor no Paraná, confir-
mando a tendência da retomada da 
economia estadual. Com a criação de 
21.973 postos de trabalho formais, o 
Estado teve o melhor saldo em 
agosto na região Sul e o quarto 
melhor resultado do País no último 
mês. O Paraná também ultrapassou a 
marca de 150 mil vagas no acumula-
do do ano, com um saldo de 153.696 
empregos com carteira assinada em 
2021.
 Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged), divulgados dia (29/09) 
pelo Ministério do Trabalho e Previ-
dência. O saldo do mês se refere à 
diferença entre as 138.780 
contratações e as 116.807 demissões. 
No ano, foram 1.016.622 admissões 
contra 862.926 desligamentos.
“Mesmo com o abalo causado pela 
pandemia de Covid-19 e pela pior 
crise hídrica da história, o Paraná 
mostra que está em plena retomada 
da economia.  Temos batido record-
es sucessivos na geração de 
empregos e tivemos um bom resulta-
do no crescimento, com um aumen-
to de 4,2% no PIB no primeiro semes-
tre”, afirmou o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior.
“Isso demonstra que o governo está 
alinhado com a iniciativa privada, 
criando condições para que o Estado 
esteja cada vez mais aberto a investi-
mentos”, disse.
 Terceiro melhor resultado do 
ano no Estado, o número de vagas 
abertas no último mês é 35,5% supe-
rior a agosto do ano passado, com um 
avanço de 57,2% com relação a julho.
O saldo de empregos se manteve 
positivo durante todos os meses de 
2021 no Paraná. Foram 25.123 vagas 
abertas em janeiro, 41.387 em 
fevereiro, 10.557 em março, 9.712 em 
abril, 15.499 em maio, 15.471 em 

junho, 13.974 em julho e os 21.973 
postos de agosto. No acumulado dos 
últimos 12 meses, entre setembro 
2020 a agosto de 2021, o Estado 
soma 224.467 vagas abertas.
"O Paraná é destaque nacional na 
geração de empregos. São números 
consistentes ao longo do ano e que 
mostram que as políticas de interme-
diação e capacitação da Secretaria 
da Justiça, Família e Trabalho dão 
resultado", afirmou o secretário Ney 
Leprevost. "Os indicadores de todas 
as áreas econômicas mostram que o 
Estado reagiu de maneira rápida aos 
impactos da pandemia".
“São resultados excelentes, que 
mostram a recuperação de impor-
tantes setores da economia, como o 
comércio e a indústria, que lideraram 
a geração de empregos no Estado 
em agosto”, acrescentou Suelen 
Glinski, chefe do Departamento do 
Trabalho da Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho.

 MUNICÍPIOS – Dos 
399 municípios paranaenses, 308 

tiveram números positivos na geração 
de empregos em agosto, 77% do 
total. Em nove o número de 
contratações foi o mesmo que de 
demissões e, nos outros 82, o saldo foi 
negativo. No acumulado do ano, o 
resultado nos municípios é ainda 
melhor: 93% deles (372), abriram 
mais vagas do que fecharam. Em 
dois, essa diferença foi a mesma e em 
apenas 24 (6%) o saldo de empregos 
está negativo.
 Curitiba lidera a abertura de 
postos de trabalho formais em 
agosto, com um saldo de 6.015 vagas. 
É seguida por Londrina (1.737), 
Maringá (1.462), São José dos Pinhais 
(779), Colombo (630), Ponta Grossa 
(555), Cascavel (510), Toledo (501), 
Guarapuava (430) e Pinhais (410).
 Os melhores resultados nos 
oito primeiros meses forma obser-
vados em Curitiba (36.179), Maringá 
(7.729), Cascavel (7.191), Londrina 
(7.119), São José dos Pinhais (5.021), 
Toledo (4.001), Araucária (3.611), 
Ponta Grossa (2.706), Apucarana 
(2.463) e Umuarama (2.262).

 O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (ICEC), aferi-
do pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) e Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR) mantém o ritmo de 
crescimento pelo quarto mês consec-
utivo. O indicador passou de 120,1 
pontos em agosto para 126,8 pontos 
em setembro. Esse é melhor resulta-
do para o mês de setembro dos 
últimos dez anos.
 Todos os subíndices da 
pesquisa tiveram elevação e estão 
acima dos 100 pontos e, portanto, são 
considerados satisfatórios conforme a 
metodologia do estudo.
 A elevação da confiança do 
empresário foi motivada principal-

mente pelo subíndice Condições 
Atuais do Empresário (ICAEC), que 
apresentou alta mensal de 11,2% e 
variação anual de 111,0%.
 
 QUADRO
 FUNCIONAL
 Mais confiantes, os empresári-
os paranaenses planejam contratar, 
repondo o quadro funcional reduzido 
ao longo da pandemia.
Segundo a pesquisa da CNC e 
Fecomércio PR, a expectativa de Con-
tratação de Funcionários das empre-
sas do Paraná cresceu 8,7% em 
setembro: 90,6% das empresas do 
estado pretendem abrir novas vagas 
de trabalho neste mês, ante 83,3% 
que tinham tal planejamento em 

agosto. Os estabelecimentos comerci-
ais de menor porte (até 50 colabora-
dores) são os que mais pretendem 
contratar, com 90,6% de seus gestores 
afirmando esta tendência. Entre as 
empresas de maior porte, 85,7% 
também devem fazer novas 
contratações.
Com o avanço da vacinação está ocor-
rendo uma gradual normalização da 
atividade econômica. E mesmo com 
aumento da inflação, das taxas de 
juros, elevado nível de desocupação e 
menor poder de compra dos consum-
idores, os empresários paranaenses 
ainda assim estão otimistas, provavel-
mente em função da data comemo-
rativa do Dia das Crianças, além da 
injeção de mais dinheiro na economia 
pela devolução do imposto de renda.

Paraná abre 153 mil vagas
de emprego no ano

Confiança do Empresário do Comércio 
é crescente no Paraná
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 O ministro elogiou a força dos 
comerciantes e varejistas durante a 
pandemia, além de informar novas 
ações do governo para impulsionar o 
crescimento econômico, como o 
aumento do Bolsa Família para R$ 
300
 O retorno do crescimento 
econômico brasileiro é só uma 
questão de tempo, de acordo com o 
ministro da Economia, Paulo Guedes. 
Ele afirmou que a economia brasileira 
está “voando” e vai crescer em 2022, 
contrariando as expectativas negati-
vas. “Essa ideia de que o Brasil não vai 
crescer no ano que vem é política, é 
blá blá blá. Se a gente acreditasse nos 
pessimistas, o país já teria parado. Eu 
acho que a economia está voando. 
Ela está vindo com força, os juros vão 
subir um pouco, para tentar frear a 
inflação, mas as duas coisas são indis-
sociáveis, o crescimento está contrat-
ado”, disse durante o Fórum Nacional 
do Comércio, evento realizado pela 
Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), em parceria com 
Sebrae, na terça-feira (28).
 Segundo Guedes, a pandemia 
brecou as reformas estruturais e os 

programas que estavam sendo feitos 
para impulsionar a economia, no 
entanto, a resposta do governo foi 
positiva, conseguindo manter 
empregos e ainda gerar novos postos 
de trabalho. “Com a chegada da 
pandemia fomos apagar o incêndio. 
Foi terrível, muito medo, muito 
receio, mas ainda assim, criamos 
mecanismos junto ao Congresso, 
liberamos mais de R$ 1 trilhão em 
recursos para crédito para todas as 
empresas. A ideia era manter os 
sinais vitais da economia brasileira, 
com muita coragem montamos 
programas que hoje são muito 
elogiados lá fora. Fugindo das 
perspectivas negativas, conseguimos 
manter 11 milhões de pessoas 
empregadas e geramos 3 milhões de 
empregos na pandemia”, enfatizou.
 Para o ministro, a economia é 
um organismo vivo e suas reações 
dependem muito da postura dos 
indivíduos. Guedes elogiou a força 
dos comerciantes brasileiros ao 
lidarem com os desafios impostos 
pela crise do coronavírus. “Os 
empresários reagiram muito bem à 
pandemia. Fomos um dos poucos 

países que saltamos e voltamos ao 
mesmo lugar, não regredimos. Previ-
ram que o país iria cair 10%, caiu 
apenas 4%. Quem está prevendo que 
vai cair mais no ano que vem, vai errar 
de novo, porque a força do país está 
aqui, nas empresas, no comércio. 
Temos uma economia de mercado 
com cerca de 200 milhões de 
consumidores, isso é muito forte”, 
observou.

 AUMENTO NO
 BOLSA FAMÍLIA
 Paulo Guedes afirmou que 
entre as principais prioridades do 
governo federal neste momento está 
o aumento do Bolsa Família, que se 
chamará Auxílio Brasil, para o valor de 
R$ 300. Atualmente, o benefício é de 
R$ 190. O ministro pontuou que esse 
dinheiro, além de ajudar diversas 
famílias, irá contribuir para a retoma-
da da economia. “Esse aumento será 
pago por reformas que iremos fazer 
na tributação do Imposto de Renda, 
queremos taxar proporcionalmente as 
grandes riquezas. Tudo feito com 
responsabilidade fiscal”, informou. 
(Agência Sebrae)

 A partir de 16 de novembro, as 
instituições financeiras poderão 
bloquear o recebimento de trans-
ferências via Pix a pessoas físicas por 
até 72 horas, caso haja suspeita que a 
conta beneficiada seja usada para 
fraudes. A medida consta de resolução 
publicada dia 28/09 pelo Banco 
Central (BC), com medidas adicionais 
de segurança para o sistema instantâ-
neo de pagamentos.
 Segundo o BC, o bloqueio 
preventivo permitirá que a instituição 
financeira faça uma análise mais 
cuidadosa de fraude em contas de 
pessoas físicas, aumentando a chance 
de recuperação dos recursos por 
vítimas de algum crime ou extorsão. O 
bloqueio será imediatamente comu-
nicado ao usuário recebedor.
 A resolução também torna 
obrigatória a notificação de infração, 
por meio da qual as instituições regis-
tram eventuais irregularidades e com-
partilham as informações com as 
demais instituições sempre que 
houver consulta a uma chave Pix. 

Atualmente, essa notificação é faculta-
tiva. O BC também ampliou o uso do 
mecanismo para transações em que 
pagador e recebedor tenham contas 
no mesmo banco e para operações 
rejeitadas por suspeita fundada de 
fraude.
 O uso de informações vincula-

das às chaves Pix será ampliado para 
prevenir fraudes. As instituições 
poderão consultar as notificações de 
fraudes vinculadas a usuários finais 
mesmo em procedimentos não vincu-
lados diretamente ao sistema de 
pagamentos instantâneos, como aber-
tura de contas.  

Economia brasileira está 
voando e vai crescer em 

2022, afirma Paulo Guedes

Banco Central aprova medidas adicionais
de segurança para Pix



SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$)

ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS

até 1.100,00  7,5%
de 1.100,01 até 2.203,48 9%
de 2.203,49 até 3.305,22 12 %
de 3.305,23 até 6.433,57 14%
 

 

TABELA INSS PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2021.

TABELA SALÁRIO FAMÍLIA  
até R$ 1.503,25                 R$ 51,27
Acima de R$ 1.503,25             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 2021

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
20
2021         01.01.21      1.100,00          MP 1.021/2020    01.01.21    

20
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

     JUN JUL   AGO           SET          OUT       NOV       DEZ          JAN       FEV         MAR          ABRIL      MAIO JUN      

 0,29 0,11 0,10         -0,30          -0,24 1,19        1,03           

 0,09 0,01 1,64 0,05  1,07 3,68         2,64 

 0,48         -0,04 1,24 0,80  0,28 3,23         3,28    

 0,21 0,25 0,07 0,31  0,38 0,94         0,81            

 0,19 0,17 0,18         -0,23 -0,25 0,89         0,95             

 0,37 0,33 0,33 0,30  0,26 -                 -     -  0,15         0,14                             

0,79

0,76

0,96

1,06

1,46

0,23

2,71

2,53

0,86

0,82

0,71

2,71

2,94

0,93

0,96

0,21

0,44

2,22

1,51

0,31

0,38

0,21

0,41

3,40

4,10

0,83

0,96

0,27

3,50

14,26

15,09

3,76

3,95

3,86

0,86

2,91

2,58

0,25

0,27   

8,96

34,54

35,76

8,34

9,22

1,33

0,81

0,11

0,60

0,53

0,60

0,31

7,30

15,7

16,01

5,67

5,93

5,11

10,56

28,22

24,87

9,67

10,42

2,14

              NO ANO  ULT. 12 M.JUL 

0,02

1,45

0,78

0,96

1,02

3,640

AGO

1,16

-2,14

-0,64

0,87

0,88

0,43


