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IMPOSTO >> AUMENTO EM RELAÇÃO AO 1º SEMESTRE DE 2021 FOI DE R$ 88,3 MILHÕES 

Arrecadação de ICMS em cidades da 
região atinge R$ 845,5 mi em 2022 
Municípios dos 
Campos Gerais 
ampliaram o 
recolhimento do 
tributo estadual em 
11,67% neste ano  

FERNANDO ROGALA 
dinheiro@jmnews.com.br 

Aarrecadação de ICMS teve 
mais um mês seguido de cres-

cimento na região dos Campos Ge-
rais. Somente no mês de junho, os 
22 municípios que compõem a 3ª 
Delegacia Regional da Receita Es-
tadual, sediada em Ponta Grossa, 
geraram uma arrecadação de R$ 
151,7 milhões ao Estado. Esse valor 
foi 21,3% superior aos R$ 125,1 mi-
lhões recolhidos no mesmo mês 
no ano anterior. No acumulado 
do ano, o total arrecadado pelos 
municípios desse imposto estadual 
chegou a R$ 845,5 milhões no pri-
meiro semestre, valor que cresceu 
11,67% em relação aos R$ 757,1 
milhões registrados entre janeiro e 
junho de 2021, o que significa um 
incremento de R$ 88,3 milhões. 

Entre os 22 municípios, apenas 
seis apresentaram queda na arre-
cadação no primeiro semestre, ao 
passo que os outros 16 tiveram cres-
cimento no valor recolhido. As mai-
ores altas foram de Ipiranga, onde 
o recolhimento cresceu 340%, ao 
passar de R$ 1,37 milhão para 
R$ 6,05 milhões, e de Jaguariaíva, 
que exatamente dobrou, ao passar 
de R$ 15,8 milhões para R$ 31,7 
milhões. Por outro lado, as mai-
ores baixas foram de Cândido de 
Abreu (-16,3%), Porto Amazonas 
(-12,9%) e Ivaí (-8,4%). Em va-
lores absolutos, a maior alta se-
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mestral foi de Ponta Grossa, de 
R$ 35,3 milhões, seguida por Ja-
guariaíva, de R$ 15,9 milhões, e 
Castro, de R$ 10,6 milhões. A 
maior baixa em valores foi de 
Porto Amazonas, de R$ 742 mil.  

Em reais, o município líder 
em arrecadação é Ponta Grossa, 

com R$ 555,9 milhões recolhidos 
nos seis meses. O município apre-
sentou uma alta de 6,7% sobre o 
primeiro semestre de 2021, quando 
o total atingiu R$ 520,6 milhões. 
Esse crescimento ocorre mesmo di-
ante de um recolhimento extraordi-
nário de janeiro de 2021, de R$ 150 

milhões. Depois de Ponta Grossa, 
a cidade com o maior valor arreca-
dado desse imposto sobre a Circu-
lação de Mercadorias e Serviços foi 
Ortigueira, com R$ 51,2 milhões re-
colhidos, seguida por Castro, com 
R$ 43,2 milhões. Ponta Grossa, por-
tanto, representa 65,7% de todo 
o recolhimento regional, ao passo 
que Ortigueira representa 6,06% e 
Castro representa 5,1%. 

Esse destaque de Ponta 
Grossa ocorre pelo setor de be-
bidas, o qual é responsável por 
cerca de um quarto de todo o 
ICMS regional, ao passo que Or-
tigueira está na segunda devido, 
especialmente, ao setor papeleiro, 
o segundo setor que mais gera 
esse imposto na região. Audrey 
Grubba, delegada da 3ª DRR, 
atribui esse crescimento a dois fa-
tores: o crescimento econômico 
regional e ao forte trabalho da 

RECOLHIMENTO 

Setor de bebidas é líder regional 
Dos 19 setores que recolhem ICMS na região, o de bebidas é, disparado, o 

que mais gera o imposto estadual. Somadas as arrecadações desse setor, entre 
janeiro e junho, o total recolhido foi de R$ 214,3 milhões nos 22 municípios. Es-
se total é 9,5% maior que o recolhimento registrado no primeiro semestre de 
2021, que foi de R$ 195,7 milhões. O setor papeleiro tem a segunda maior re-
levância, com R$ 77,02 milhões, seguido pelo ramo químico, com R$ 68,2 mi-
lhões. Depois aparecem os setores alimentos comércio (R$ 61,3 milhões), meta-
lúrgico (R$ 59,9 milhões), alimentos produção (R$ 52,1 milhões), automotivo 
(R$ 49,03 milhões) e transportes (R$ 33,55 milhões). 

fiscalização 
Delegacia regional 
realiza trabalho de 
acompanhamento 

A delegada explicou de que for-
ma é feito esse acompanhamento 
junto às empresas, no quesito arreca-
dação. “O foco é no controle nas ativi-
dades e exercidas nos diversos econô-
micos da região. Trabalhamos para ter 
um panorama atualizado que reflita a 
real atividade econômica que está em 
desenvolvimento no dia a dia das em-
presas. Quando é detectada uma dis-
torção em alguns segmentos econô-
micos, que pode vir a resultar em 
queda na arrecadação, a gerência 
da 3ª DRR direciona uma fiscaliza-
ção mais especifica”, diz Audrey. Es-
sa fiscalização mais específica tem 
diversos aspectos. “Pode ocasionar des-
de vistoria in loco, notificações, análise 
de operações e documentos, cruzamen-
to de informações com outros órgãos, 
inclusive com outras unidades da Re-
ceita Estadual, e mesmo de outros es-
tados. Também auditorias completas, 
autos de infração e também autorregu-
larizações”, informou ela. 

delegacia, de acompanhamento 
junto a empresas. “Esse pano-
rama positivo reflete a recupe-
ração da atividade econômica das 
empresas dos Campos Gerais. Ti-
vemos bons resultados em em-
presas dos segmentos de bebidas, 
alimentos e automotivo. Essa si-
nergia entre esses diversos seg-
mentos levou à recuperação da 
atividade econômica e o aumento 
da arrecadação do ICMS, que é de 
grande importância e valia para o 
Estado, na aplicação das políticas 
públicas”, reforçou. 

PROGRAMA DE ESTÁGIO TEM INÍCIO NESTE MÊS DE JULHO 

Empresa de TI abre 20 vagas 
de estágio em Ponta Grossa 

Especializada em gestão logís-
tica por meio da tecnologia, a 
KMM inicia um novo processo 
seletivo para 20 vagas de es-
tágio em julho. Os interessados 
devem estar cursando os últimos 
semestres de cursos de Tecno-
logia da Informação, Logística e 
Administração. Os futuros estagiá-
rios poderão percorrer por dife-
rentes áreas da KMM, adquirindo 
conhecimento por meio de trei-
namentos internos e se especiali-
zando no que realmente fizer sen-
tido para suas carreiras.  

A duração do estágio será de 
um ano, e há chances de efeti-
vação para vagas que estiverem 
disponíveis após a formatura dos 
estagiários. Todas as vagas são 
presenciais na sede da empresa, 
que fica em Ponta Grossa, na re-
gião dos Campos Gerais. Os be-
nefícios são bolsa-auxílio, auxílio 
transporte e cartão alimentação. 

Para atrair novos talentos que 
buscam pela efetivação após o es-
tágio, a KMM oferece um planeja-
mento que buscar criar um com-
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adquirindo conhecimento por meio de treinamentos internos | Foto: Divulgação 

promisso de longo prazo. “Nós 
criamos um plano de carreira 
com dois caminhos (carreira em 
Y): o profissional pode escolher 
entre ser um líder (Team Le-
ader) ou um especialista (Tech 
Lead). E para isso, nós direciona-
remos de acordo com o perfil de 
cada pessoa”, fala Leopoldo Su-
arez, COO da KMM.  

Na KMM, o Tech Lead pode 
trilhar um caminho para promo-
ções que o levam aos cargos de 
especialista e até superespecia-
lista. Já o Team Leader caminha 
pelo desenvolvimento da gestão 
de pessoas, voltado à liderança 
das equipes, com cargos que ini-
ciam em head e seguem para ge-
rente, diretor e, por fim, CEO.  
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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

O Presidente da Entidade Supra no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCAM os 
representados da categoria e associados da base do SICOPON para participarem da Assembleia 
Geral Ordinária que se realizará no dia 07 de julho de 2022, nesta cidade de Ponta Grossa,  Rua XV 
de novembro 354 3ª andar, as 19:00 hs em primeira convocação , e às 19:30 min em segunda 
convocação em qualquer número de presentes a fim de deliberarem sobre a seguinte : ORDEM 
DO DIA: 1 Deliberação e aprovação de proposta de Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, 
vigência de 01 de junho de 2022 a 31 de maio a 2023. 

 
 

Ponta Grossa ,30 de junho de 2022. 
 

 
Mauricio Antônio Cavalli 

Presidente 
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