
 As vendas de áudio, vídeo e 
eletrodomésticos apresentaram um 
salto de 14% no mês de maio. Produ-
tos de informática, telefonia, linha 
branca (como geladeira e fogão), 
celulares, televisores, móveis e 
colchões também mostraram 
tendência positiva após a forte queda 
nas vendas nos meses de março e 
abril.
 Os dados são do boletim 
conjuntural divulgado nesta quin-
ta-feira (25) pelas secretarias da 
Fazenda e do Planejamento e Proje-
tos Estruturantes. O trabalho mostra 
possível adaptação na forma de aten-
dimento ao consumidor, e identifica 
que alguns bens duráveis podem ter 
experimentado aumento de deman-
da em razão da necessidade de isola-
mento social, movimento econômico 
que é limitado, à medida que as 
pessoas se sentem adaptadas à nova 
realidade.
 Um dos novos dados apura-
dos no boletim conjuntural mostra 
que o Paraná chegou a um saldo de 
R$ 103,5 bilhões em créditos conce-
didos a pessoas jurídicas até o mês de 
abril. O montante aponta um acrésci-
mo de quase R$ 10 bilhões em 
relação ao resultado de fevereiro.

 ATACADO
 No período de 01 a 21 de 
junho de 2020, o comércio atacadista 
paranaense operou em um nível 
equivalente a 74% do patamar 
pré-pandemia, apresentando relativa 
estabilidade em relação a maio. As 
vendas no comércio varejista no 
Estado ao Paraná também apresen-
taram, desde maio, tendência de 
recuperação após as quedas nos 
primeiros meses da pandemia.

 NOTAS
 O Paraná registra 94% de 
empresas que emitem documentos 
fiscais (NF-e ou NFC-e) abertas até 19 
de junho. Mesmo assim, o Estado já 
acumula R$ 1,6 bilhão em perdas de 
receitas do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS).
 No cenário específico do 

funcionamento das empresas, o 
boletim conjuntural aponta que 4 
mil estabelecimentos que operam 
no Simples Nacional e 1,050 mil do 
Regime Normal ainda estavam 
fechados no dia 22 de junho. No 
auge das recomendações de isola-
mento social, entre o fim de março e 
o começo de abril, havia 37.700 
empresas do Simples fechadas, 
assim como 6.300 do Regime 
Normal.

 PIB
 A projeção do PIB para 2020 
mostra sinais de estabilização, uma 
vez que o valor para a semana atual 
é muito próximo das duas anteri-
ores, com queda estimada de 6,50%, 
contra uma previsão de alta de 2,3% 
estimada para o ano antes do início 
da pandemia. A expectativa de 
momento é que haja resultado posi-
tivo agropecuária (2,23%) e redução 
significativa na indústria (-7,12%) e 
em serviços e comércio (-5,49%).
 Segundo o Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes), 
embora as projeções do Banco 
Central indiquem que o segundo 
trimestre do ano será o mais afetado 
pela pandemia, o Paraná projeta 
resultados negativos já no terceiro 
trimestre (-10,1%) em relação à 
previsão inicial, e no quarto trimes-
tre (-7,2%).
 Apesar da recuperação 
inicial analisada pelo Ipardes, o bole-
tim conjuntural aponta que é 
necessário acompanhar o novo 
cenário e comportamento das ativi-
dades econômicas, pois o PIB 
paranaense deve apresentar 
retração em todos os trimestres até 
o final ao ano.

 ICMS
 No mês de maio, houve 
queda de 776,5 milhões (29,9%), em 
comparação ao mesmo período de 
2019. Em relação à Lei Orça-
mentária, a queda foi de R$ 433 
milhões em abril e R$ 853 milhões 
em maio. A arrecadação de ICMS de 

abril apresentou melhor desempenho 
em comparação a maio porque está 
relacionada, em parte, às operações 
realizadas em março, que foram afeta-
das a partir da sua segunda quinzena.
 O setor de combustíveis, que 
tem a maior participação no ICMS, de 
21,6% em 2020, representa a maior 
queda, de 60,8% em comparação a 
maio de 2019.
 A queda na arrecadação de 
ICMS de março a maio, de R$ 1,380 
bilhão somada à queda parcial de 
junho, de R$ 233,9 milhões. O auxílio 
financeiro de R$ 1,7 bilhão destinado 
ao Paraná pelo governo federal supor-
tará até 23% das perdas no ICMS do 
Estado.

 REGIÕES
 Na macrorregião de saúde 
Leste (do Centro-Sul ao Litoral, passan-
do por Curitiba, Campos Gerais e 
Região Metropolitana), o comércio 
varejista e a indústria de transfor-
mação, sem incluir a produção de 
alimentos, registraram evolução, 
passando a operar em 86,9% e 80,3%, 
respectivamente, em relação aos 
níveis anteriores à pandemia.
 Na macrorregião Noroeste 
(região de Maringá e Umuarama), a 
indústria alimentícia e os comércios 
varejista e atacadista exibiram alta na 
comparação com o mesmo mês de 
maio, sendo destaque a manufatura 
de alimentos, com nível de operação 
muito próximo ao patamar observado 
antes da crise do coronavírus.
 A indústria de transformação 
da macrorregião Norte (Londrina e 
região), excluindo a produção de 
alimentos, já opera em um nível igual 
ao verificado antes da COVID-19. O 
cenário reflete uma flexibilização no 
funcionamento, onde o comércio 
varejista e o ramo atacadista registram 
alta.
 O Oeste (Cascavel e Pato 
Branco) também apresentou alta no 
comércio varejista e nas atividades 
industriais. Já o comércio atacadista 
anotou considerável queda, passando 
a operar em 70% do nível pré-pan-
demia. (ANPr). *Imagem reprodução
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Bem Vindos

Receita recebe 31,9 milhões
de declarações enviadas no prazo
 Encerrado o período de 
entrega da declaração de Imposto 
de Renda das Pessoas Físicas 2020, 
os sistemas da Receita Federal regis-
traram 31.980.151 declarações até às 
23h59m59s desta terça-feira, 30 de 
junho.
 Quem não entregou dentro 
do prazo, poderá fazê-lo a partir de, 

1º de julho, mas já estará sujeito ao 
pagamento de multa mínima de R$ 
165,74 e máxima de 20% do impos-
to devido.
 Quem ainda não entregou a 
declaração pode entrar em contato 
com o Orca Contabilidade pelos 
telefones: Cascavel: (45) 3037-2439 - 
Toledo: (45) 3055-2439. 

 O Índice de Confiança de 
Serviços, medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), subiu 11,2 
pontos de maio para junho deste 
ano e chegou a 71,7 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos. Essa foi 
a segunda alta consecutiva do 
indicador, que havia avançado 9,4 
pontos em maio (na comparação 
com abril). 
 Apesar de ter acumulado 
20,6 pontos nos últimos dois meses, 
o indicador recuperou apenas 48% 
das perdas sofridas pela confiança 
do empresário de serviços brasileiro 
no bimestre de março e abril deste 

ano, devido à pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).
 A alta em junho atingiu os 13 
segmentos pesquisados pela FGV. O 
Índice de Situação Atual, que mede 
a confiança no presente, subiu 7 
pontos e atingiu 64 pontos. Já o 
Índice de Expectativas cresceu 15,1 
pontos e chegou a 79,8 pontos.
 O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada do setor de 
serviços diminuiu 0,8 ponto percen-
tual, passando para 77,2%, atingindo 
um novo mínimo histórico da série 
iniciada em abril de 2013. (Agência 
Brasil)

Confiança do empresário de serviços 
cresce pelo segundo mês, diz FGV

 A Receita Federal 
implantou no final do mês de 
Junho o serviço MALHA FISCAL 
IRPF, que possibilita a contribu-
intes com Declaração do IRPF 
retida em malha, apresentarem 
documentos pela internet, sem 
precisar comparecer na Receita 
Federal. 
 O serviço está disponível 
no Centro Virtual de Atendi-
mento – E-CAC. Para acessá-lo é 
necessário ter certificação 
digital ou criar um código de 
acesso. Esse código de acesso é 
o mesmo utilizado para consul-
tar o Extrato do Processamento 
da Declaração, disponível no 
menu Meu Imposto de Renda. 

 Conteúdo completo na 
RFB https://receita.economia.gov-
.br/noticias/ascom/2020/junho/re-
ceita-federal-implanta-servico-m
alha-fiscal-irpf

Malha
Fiscal
IRPF

www.receita
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 Mais de 87% das merca-
dorias importadas são liberadas em 
menos de 7 dias, contados de sua 
chegada ao país. A conclusão é do 
Estudo de Tempos na Importação, 
elaborado pela Receita Federal em 
parceria com a Secretaria de Comér-
cio Exterior (Secex), a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 
o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. 
 Segundo a Receita, a iniciati-
va decorre de medida prevista no 
Acordo de Facilitação de Comércio 
(AFC), da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), do qual o Brasil é 
signatário, e visa prover maior trans-
parência nas informações relativas 
ao comércio exterior.
 De acordo com o estudo, 
65% do tempo médio total despen-
dido nos processos de anuência da 
Anvisa não decorre de ações sob 
responsabilidade do órgão, mas prin-
cipalmente para o pagamento e a 
compensação bancária das taxas.
A etapa de desembaraço aduaneiro, 

 A produção brasileira de 
petróleo cresceu 7,8% em 2019, 
atingindo a marca de 2,8 
milhões de barris/dia. De acordo 
com a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), o aumento foi 
liderado pela oferta de petróleo 
do pré-sal, que alcançou média 
de 1,7 milhão de barris/dia no 
ano, o que correspondeu a 
cerca de 62,3% da produção do 
país.  
 A produção de gás natu-
ral subiu 9,5% em 2019, marcan-
do o décimo ano consecutivo de 
aumento, e atingindo 123 
milhões de metros cúbicos/dia. 
Na área do pré-sal, a produção 
de gás natural manteve o 
aumento de sua participação no 
total nacional, correspondente a 
57,9%.
 Em nível mundial, a 
produção de petróleo foi 
liderada pelos Estados Unidos, 
com 17,045 milhões de barris 
diários, elevação de 10,97% em 
relação a 2018. Em seguida, 
aparecem Arábia Saudita, com 
produção de 11,832 milhões de 
barris e queda de 3,50%; e 
Rússia, com 11,540 milhões de 
barris/dia, aumento de 0,89% 
frente o ano anterior.
 Os dados constam do 
Anuário Estatístico Brasileiro do 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis 2020, que traz a 
evolução do setor de petróleo, gás 
natural e biocombustíveis em 
2019, no Brasil e no mundo. O 
anuário foi publicado no dia (30) 
pela ANP em seu portal. 
 
 BIOCOMBUSTÍVEIS
 No setor de biocom-
bustíveis, a produção de biodiesel 
superou em 10,3% o total regis-
trado no ano de 2018 devido, em 
especial, ao aumento do teor de 
mistura no óleo diesel de 10% 
para 11%. Já a produção de 
etanol foi 6,9% superior à de 2018, 
atingindo a marca histórica de 
35,3 bilhões de litros. Como resul-
tado do aumento da produção, as 
vendas de etanol hidratado 
cresceram 16,3% em 2019, face à 
maior competitividade dos 
preços desse combustível em 
relação à gasolina C.
Devido ao aumento da 
produção doméstica, as expor-
tações de petróleo alcançaram 
no ano passado o maior valor da 
série histórica: 1,2 milhão de 
barris/dia, aumento anual de 
4,4%. Já as importações de 
petróleo cresceram apenas 
1,7%, de acordo com a ANP. 
 A produção nacional de 
derivados mostrou estabilidade 
em 2019, alcançando 1,8 
milhão de barris/dia, equiva-
lente a 76,5% da capacidade 
instalada de refino. As vendas de 
derivados pelas distribuidoras, 
por sua vez, evoluíram 0,7%, 
destacando as vendas de óleo 
diesel, com alta de 3%. 

de responsabilidade da Receita, 
responde por menos de 10% do 
tempo total apurado.
 As ações sob responsabili-
dade dos agentes privados, notada-
mente o importador (ou seu 
despachante aduaneiro), o transpor-
tador internacional e o depositário 
representam mais da metade do 
tempo total despendido em todos os 
fluxos analisados.
Soluções
 O estudo aponta soluções 
em desenvolvimento para agilizar as 
importações.  “Novo controle de 
carga aéreo, cuja primeira entrega 
está prevista ainda para 2020, é base-
ado em gerenciamento de riscos 
intensivo e prevê a redução potencial 
de até 90% dos casos de intervenção 
estatal no fluxo físico das cargas”. 
Há ainda medidas como anteci-
pação das informações prestadas 
pelos importadores, para atuação 
dos agentes públicos antes mesmo 
da chegada das mercadorias ao país. 
(Agência Brasil)

 O presidente da mesa do 
Congresso prorrogou por mais 60 
(sessenta) dias a Medida Provisória nº 
958, de 24 de abril de 2020, que 
prevê medidas para ampliar o acesso 
dos pequenos negócios a crédito. A 
medida integra um conjunto de 
ações adotadas para mitigar os 
impactos econômicos decorrentes 
da pandemia de coronavírus. Com a 
MP, as instituições financeiras públi-
cas, inclusive as suas subsidiárias, 
ficam dispensadas de cumprir certas 
obrigações no momento de renovar 
e conceder novos empréstimos.
 Como resultado da Medida, 
o empresário que não tenha a prova 
de que votou na última eleição, 
pagou a respectiva multa ou se justi-
ficou devidamente, por exemplo, 
pode pedir empréstimo às institu-
ições financeiras, algo que não era 
permitido anteriormente.  
 Outra obrigatoriedade que 
permanece suspensa, com a pror-
rogação do prazo de validade da MP 
958, diz respeito ao Imposto Territo-
rial Rural. Até a edição da MP, a 
concessão de incentivos fiscais e de 
crédito rural ficavam condicionadas 

à comprovação do recolhimento do 
ITR correspondente aos cinco anos 
anteriores. Agora, isso não será mais 
necessário.
 A MP também desobriga os 
bancos de consultarem previamente 
o Cadastro Informativo de Créditos 
não Quitados do Setor Público 
Federal (Cadin) para fazer operações 
de crédito que envolvam o uso de 
recursos públicos; para concederem 
incentivos fiscais e financeiros e para 
celebrarem convênios, acordos ou 
contratos que envolvam desembolso 
de recursos públicos.
(Agência Sebrae)

Congresso prorroga por mais 60 dias 
os benefícios previstos na MP 958

Produção
de petróleo
cresceu 7,8% 
em 2019

Estudo aponta que
87% das importações
são liberadas em
menos de 7 dias
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 A mudança no Manual de 
Crédito Rural passa a revigora a partir 
do próximo dia primeiro de julho
O Ministério da Economia publicou 
no Diário Oficial da União uma 
resolução que ajusta as alíquotas de 
adicional relativas ao Programa de 
Garantia da Atividade Agropecuária 
(Proagro). Com a mudança, a seção 3 
do capítulo 16 do Manual de Crédito 
Rural sofreu algumas alterações, que 
passam a vigorar a partir do próximo 
dia 1º de julho.
 
O novo texto
prevê o seguinte: 
"2 - As alíquotas básicas do 
adicional para enquadramento 
de empreendimentos em regime 
de sequeiro no Proagro, a partir 
de 1º de julho de 2020, serão as 
seguintes:
a) milho (1ª safra) e soja: 5%;
b) milho safrinha (2ª safra):
I - na região Sul: 8,5%;
II - nas demais regiões: 7%;
c) trigo: 8,5%;
d) feijão (1ª safra): 4%;
e) feijão (2ª safra): 6,5%;
f) feijão (3ª safra): 6,5%;
g) cebola: 5%;
h) ameixa, maçã, nectarina e pêssego, 
sem estrutura de proteção contra 
granizo: 6,5%;
i) ameixa, maçã, nectarina e pêssego, 
com estrutura de proteção contra 
granizo: 3,5%;
j) aveia, cevada e canola:
I - nas regiões Sul e Sudeste: 8,5%;

II - nas demais regiões: 7%;
k) uva: 4,5%;
l) demais culturas zoneadas: 4%."

"2-B - As alíquotas básicas do 
adicional para enquadramento 
de empreendimentos em regime 
de sequeiro no Proagro Mais, a 
partir de 1º de julho de 2020, 
passarão a ser as seguintes:
a) soja: 3,8%;
b) milho (1ª safra): 3,8%
c) milho safrinha (2ª safra):
I - na região Sul: 7,5%;
II - nas demais regiões: 5%;
d) trigo: 7%;
e) feijão (1ª safra): 3,5%;
f) feijão (2ª safra): 5%;
g) feijão (3ª safra): 5%;
h) feijão (olericulturas): 4%;
i) uva:
I - na região Sul: 4%;
II - nas demais regiões: 3%;
j) cebola:
I - na região Sul: 4%;
II - nas demais regiões: 3%;
k) ameixa, maçã, nectarina e pêssego, 
sem estrutura de proteção contra 
granizo:
I - na região Sul: 7,5%;
II - nas demais regiões: 6,5%;
l) ameixa, maçã, nectarina e pêssego, 
com estrutura de proteção contra 
granizo: 3,5%
m) aveia, cevada e canola: 7%;
n) beterraba: 4%;
o) sorgo: 3%;
p) demais culturas zoneadas: 3%
q) demais culturas em áreas não 

Ministério da Economia realiza
ajustes no Programa de Garantia
da Atividade Agropecuária

zoneadas para o empreendimento: 
3%." (NR)
 
"2-G - A alíquota básica do 
adicional para enquadramento 
de empreendimentos de 
lavouras irrigadas, inclusive 
cultivos protegidos, no Proagro e 
no Proagro Mais, a partir de 1º de 
julho de 2020, é de 2%."
 
Ficam revogados:
I - o art. 3º da Resolução nº 4.830, de 
18 de junho de 2020; e
II - os seguintes dispositivos da Seção 
3 do Capítulo 16 do MCR:
a) os incisos III a VI da alínea "b" do 
item 2; e
b) os incisos I a VII da alínea "b" do 
item 2-B.



 

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

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

0,15 0,14  0,14  0,00         0,16          0,68 0,94 0,29 0,11 0,10         -0,30          -0,24 -0,04        2,37

0,40 -0,01 -0,51  0,50 0,55 0,85 1,74 0,09 0,01 1,64 0,05  1,07 2,88         6,78

0,80 0,40 -0,67 -0,01 0,68 0,30 2,09 0,48         -0,04 1,24 0,80  0,28 2,78         6,51

0,01 0,19  0,11         -0,04 0,10 0,51 1,15 0,21 0,25 0,07 0,31  0,38 0,16         1,87

0,01 0,10  0,12  -0,54 0,04 0,54 1,22 0,19 0,17 0,18         -0,23 -0,25 0,05         2,05

0,51 0,53  0,49  0,46 0,46 0,40 0,38 0,37 0,33 0,33 0,30  0,26 3,14         1,62


