
 A partir do dia 03 de novem-
bro está disponível, no portal do 
Simples Nacional ou no portal e-CAC, 
o módulo para reparcelamento de 
débitos apurados pelo Regime Espe-
cial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional). 
 O limite de 1 pedido de 
parcelamento por ano para os débitos 
apurados no âmbito do Simples 
Nacional foi excluído pela Instrução 
Normativa RFB nº 1.981, de 9 de 
outubro de 2020.
 Dessa maneira, o contribuinte 

poderá reparcelar sua dívida no 
âmbito do Simples Nacional quantas 
vezes quiser.
 A ação visa estimular a regu-
larização tributária dos contribuintes 
e, consequentemente, evitar ações 
de cobrança da RFB que podem 
ocasionar a exclusão do Simples 

Nacional.
 A condição para o repar-
celamento é o pagamento da primeira 
parcela nos percentuais abaixo:
I - 10% (dez por cento) do total dos 
débitos consolidados; ou
II - 20% (vinte por cento) do total dos 
débitos consolidados, caso haja débito 
com histórico de reparcelamento ante-
rior.
 O pedido de reparcelamento 
deverá ser feito exclusivamente por 
meio do site da RFB na Internet, nos 
Portais e-CAC ou Simples Nacional.
 Para maiores informações 
sobre o reparcelamento, acessar o 
Manual de Parcelamento do Simples 
Nacional. 
 
Com informações da Secretaria-Execu-
tiva do Comitê Gestor do Simples 
Nacional

Se sua empresa tem 
dívidas do Simples 
Nacional, procure o 

ORCA CONTABILIDADE 
para auxiliar no
parcelamento. 
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Já está disponível o parcelamento 
de débitos do Simples Nacional 

No
vem
bro

O Orca Contabilidade apoia esta causa.

O movimento Novembro Azul tem 
a missão de alerta para a pre-
venção e o cuidados da saúde do 
homem. No dia 17 de novembro é 
comemorado o Dia Mundial de 
Combate ao Câncer de Próstata, 
data que deu origem ao movi-
mento Novembro Azul que teve 
início em 2003, na Austrália, com 
o objetivo de chamar a atenção 
para a prevenção e o diagnóstico 
precoce das doenças que atingem 
a população masculina.

Azul
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 O Natal está chegando e a 
Associação Comercial de Toledo 
divulgou no dia 29 durante LIVE, 
transmitida nas redes sociais da 
ACIT, a premiação da campanha 
Natal Encantado de Toledo aos 
consumidores, vendedores e lojistas 
do comércio local. Serão sorteados 
dois veículos Volkswagen NIVUS 
(lançamento). O primeiro sorteio será  
no dia 17 de dezembro de 2020 e o 
segundo no dia 07 de janeiro de 
2021. Os vendedores que tiverem os 
nomes nos cupons contemplados 
ganharão um vale-compras no valor 
de R$ 1 mil cada.
 A LIVE de lançamento foi 
conduzida pela diretora de Comér-
cio da Acit, Francielle Rezzadori de 
Souza e contou com a participação 
do Papai Noel e do consultor de 
vendas da Fancar Veículos – Conces-
sionária  Volkswagen, Márcio Albu-
querque. 
 Além disso, durante a trans-
missão ao vivo, foram exibidos vídeos 
com depoimentos das vendedoras 
Rosangela (Primato Pioneira), Lori 
(Vulsan Baby) e Sueli (Lojas LM), 
contempladas em edições anteriores 
das promoções da Acit.

 Para concorrer aos prêmios 
da campanha Natal Encantado de 
Toledo, os clientes do comércio 
devem comprar nas empresas iden-
tificadas, pedir seus cupons, 
preencher corretamente e depositar 
nas urnas disponíveis. A promoção é 
uma realização da Acit, com patrocí-
nio da Fancar Veículos – Conces-
sionária Volkswagen, Sicoob Meridio-
nal e Shopping Panambi.

Varejo
paranaense 
segue em
retomada
 O varejo paranaense 
segue em retomada. A Pesquisa 
Conjuntural da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Paraná (Fecomércio 
PR) mostra que as vendas do 
comércio paranaense tiveram 
alta de 5,21% em agosto na 
comparação com o mês de 
julho. Os resultados positivos 
das últimas quatro pesquisas 
conjunturais da instituição 
confirmam a recuperação da 
economia paranaense a partir 
de maio.
 O movimento das 
vendas demonstra retomada da 
normalidade, pois o volume 
está muito próximo ao de 
agosto de 2019, com queda de 
apenas 1,33%. No acumulado 
do ano, o varejo teve retração de 
8,15% até o mês de agosto, mas 
com tendência de recuperação 
nos próximos meses, especial-
mente com a chegada de datas 
promocionais para o comércio, 
tais como a Black Friday e o 
Natal, além do pagamento do 
13º salário.
Na comparação de agosto com 
julho, o maior movimento foi 
registrado nos setores de calça-
dos (82,71%), vestuário e tecidos 
(57,60%), lojas de departamen-
tos (29,35%) e livrarias e 
papelarias (18,12%), puxados 
pela compra de presentes para 
o Dia dos Pais.

Acit lança Campanha 
Natal Encantado
de Toledo
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 O Pix, novo sistema de trans-
ferências instantâneas criado e 
gerido pelo Banco Central (BC), 
entrará em funcionamento este mês. 
A nova forma de pagar e receber 
deverá abrir uma oportunidade de 
redução de custos tanto para 
pessoas físicas quanto para as jurídi-
cas.   
 O sistema é um meio de 
pagamento, assim como boleto 
bancário, o TED, o DOC e as trans-
ferências entre contas de uma 
mesma instituição e os cartões de 
pagamento. A diferença, segundo o 
Banco Central, é que o Pix permite 
que qualquer tipo de transferência e 
de pagamento ocorra em qualquer 
dia, incluindo fins de semana e feria-
dos, e em qualquer hora. 
 Se para as pessoas físicas seu 
uso será gratuito para enviar ou rece-
ber transferências e realizar compras, 
para as pessoas jurídicas o Pix deverá 
baratear os custos envolvidos na 
comercialização de produtos, já que 
o processo não dependerá mais de 
intermediários, como o que ocorre 
com o uso das maquininhas de 
crédito ou débito. 
Condições e preços
 Para aceitar o Pix no seu esta-
belecimento, o comerciante deverá 
primeiramente avaliar as condições e 
preços do serviço em sua instituição 
financeira. É necessário ter uma 

conta-corrente, uma conta de 
poupança ou uma conta de paga-
mento pré-paga. O sistema não está 
restrito a bancos. Outras instituições 
financeiras e também instituições de 
pagamento (como algumas fintechs) 
podem ofertar o Pix. No site do 
Banco Central é possível consultar 
toda a lista de instituições que 
poderão oferecer o Pix.
 Para receber um pagamento 
via Pix, o comerciante poderá gerar 
um QR Code, por meio de sua institu-
ição financeira, e apresentá-lo ao 
pagador; ou informar ao pagador sua 
chave Pix, que pode ser seu CNPJ 
(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídi-
ca), e-mail, telefone celular ou uma 
chave aleatória.
Segundo o BC, o QR Code pode ser 

 O Índice de Confiança da 
Indústria brasileira teve uma alta de 
4 pontos na prévia de outubro, na 
comparação com o número consoli-
dado de setembro. Com isso, o 
indicador chegou a 110,7 pontos, o 
maior patamar desde abril de 2011 
(111,6 pontos), segundo informou 
hoje (21), no Rio de Janeiro, a 
Fundação Getulio Vargas (FGV).  
A alta de setembro para a prévia de 
outubro foi puxada principalmente 
pelo Índice da Situação Atual, que 
mede a confiança do empresário em 

relação ao presente e que subiu 5,9 
pontos, chegando a 113,2 pontos.
O Índice de Expectativas, que 
mede a percepção dos empresários 
sobre o futuro, cresceu 2,2 pontos e 
atingiu 108,1 pontos.
O Nível de Utilização da Capaci-
dade Instalada da Indústria (Nuci) 
subiu 1,7 ponto percentual e 
chegou a 79,9%, o maior desde 
novembro de 2014 (80,3%). O resul-
tado consolidado de outubro será 
divulgado pela FGV em 28 de 
outubro. (Agência Brasil)

Confiança da indústria atinge
maior nível em nove anos

Pix abrirá possibilidade de
redução de custos para empresas 

gerado uma única vez ou pode ser 
gerado a cada nova transação, a 
depender da escolha do recebedor. 
caso não queira gerar o QR Code 
ou informar a chave, há a opção de 
informar os dados completos de 
sua conta ao pagador, que terá que 
inserir os dados manualmente.
 Uma vez concluída a 
transação, o recurso será imediata-
mente encaminhado para a conta 
e o comerciante receberá em 
tempo real uma mensagem confir-
mando o crédito na conta. As 
transações do Pix, inclusive os rece-
bimentos, estarão disponíveis no 
extrato da conta habilitada para 
fazer o serviço, de forma facilmente 
diferenciada das demais 
transações.
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 As Agências do Trabalhador 
do Paraná colocaram no mercado de 
trabalho 39.666 pessoas no período 
de março a setembro deste ano, em 
plena pandemia do novo coronavírus, 
segundo dados da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e Trabalho.
O resultado é considerado positivo, 
embora menor que o do mesmo 
período do ano passado, quando 
ocorreram 61 mil intermediações. “O 
balanço é muito positivo porque 
abrange meses em que a retração da 
economia foi muito contundente, 
com drástica queda nas atividades 
das empresas e na oferta de 
emprego”, afirma o secretário Ley 

Leprevost.
 Ele lembra que, além da 
retração na oferta de empregos, as 
agências do trabalhador chegaram a 
suspender o atendimento por um 
período, em obediência a medidas 
voltadas ao controle da epidemia, 
determinadas por autoridades de 
saúde. “Mas houve uma reação 
rápida e logo as agências se adap-
taram”, informa Leprevost.

 MELHOR
 A economista Suelen Glinski, 
da Secretaria da Justiça, Família e 
Trabalho, explica que o resultado do 

Agências do Trabalhador
empregam 40 mil pessoas
durante a pandemia

Décimo terceiro salário deve injetar 
R$ 208 bi na economia
 O pagamento do décimo 
terceiro salário aos trabalhadores 
brasileiros deve injetar R$ 208 
bilhões na economia brasileiro neste 
ano. Em valores reais, o montante é 
5,4% inferior ao registrado em 2019, 
de acordo com estimativa da Con-
federação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), divul-
gada no dia 29 de outubro.  
 A queda de 5,4% é a maior 
retração anual desde o início do 
acompanhamento realizado pela 
CNC, em 2012. Um dos motivos para 
a queda é a Medida Provisória (MP) 
936 deste ano, que autorizou a 
redução do salário proporcional à 

jornada e a suspensão temporária 
do contrato de trabalho, com a justi-
ficativa de preservar empregos em 
meio à pandemia da covid-19.
 A CNC cita dados do 
Ministério da Economia que 

mostram que, entre abril e agosto 
foram firmados 16,1 milhões de 
acordos entre patrões e empregados 
no âmbito da MP 936, sendo 7,2 
milhões de suspensão do contrato 
de trabalho 3,5 milhões de redução 
de 70% da jornada.
 Segundo a CNC, o vencimen-
to médio pago em 2020 (R$ 
2.192,71) terá um recuo de 6,6% em 
comparação ao valor de 2019 (R$ 
2.347,55). O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, atribui a queda do 
montante do décimo terceiro ao 
recuo expressivo da atividade 
econômica e do avanço da informali-
dade. (Agência Brasil)

Paraná no período de março a 
setembro é um dos melhores do 
Brasil, à frente de estados com 
economia de porte semelhante, 
como Santa Catarina.
“O Paraná é uma referência nacional 
nesta área, com os maiores números 
de captação de vagas e interme-
diação de empregos. Essa estrutura 
é fundamental na retomada do mer-
cado de trabalho”, afirma. Suelen 
destaca que o Estado possui 216 
Agências do Trabalhador e é a maior 
rede do Sistema nacional de 
Empregos (Sine).   

 CIDADES
 As 10 cidades que mais colo-
caram trabalhadores com carteira 
assinada de março a setembro 
foram Curitiba, com 2.743 
trabalhadores; seguida de Umuara-
ma, no Noroeste, com 1.428 
trabalhadores; Cascavel (Oeste), com 
1.394 colocados; Rolândia (Norte) 
com 1.327; Marechal Cândido 
Rondon (Oeste) com 997; Medianei-
ra (Oeste) com 940; Francisco 
Beltrão (Sudoeste) com 910; Manda-
guari (Noroeste) com 721; Dois Vizin-
hos (Sudoeste) com 710 e Pato 
Branco, também no Sudoeste, com 
595 colocados no mercado de 
trabalho.



Lei que altera Código de
Trânsito foi sancionada 
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 Um total de 334.338 
contribuintes com a declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física de 
2020 retida na malha fina 
começaram desde o dia 29 a rece-
ber cartas da Receita Federal. Na 
correspondência, o Fisco pedirá ao 
contribuinte que verifique as 
pendências no processamento da 
declaração e faça as correções.  
 As cartas serão enviadas até 
o dia 1º somente para contribuintes 
que podem autorregularizar-se e 
evitar autuações futuras. Quem foi 
intimado ou notificado pela Receita 
Federal a prestar esclarecimentos 
não receberá a correspondência.
 A correção pode ser feita por 
declaração retificadora, sem a 
necessidade de comparecimento a 
postos de atendimento da Receita. 
Para saber a situação perante o 
Fisco, o contribuinte pode consultar 
o extrato da declaração na página 

da Receita na internet. Basta clicar 
no menu “Onde Encontro?”, na opção 
“Extrato da DIRPF (Meu Imposto de 
Renda)”, utilizando código de acesso 
ou uma conta Gov.br.
 Se a declaração estiver na 
malha fina, aparecerá uma men-
sagem de pendência, com orien-
tações de como proceder no caso de 
erro ou divergência de informações. 
Caso a declaração retificadora não 
seja enviada, o contribuinte será 
formalmente intimado e estará 
sujeito a autuação fiscal e a cobrança 
de multas.
 Após o recebimento da 
intimação, não será mais possível 
corrigir a declaração. Qualquer 
exigência de imposto pelo Fisco será 
acrescida de multa de ofício de pelo 
menos 75% do imposto não pago 
pelo contribuinte ou pago em valor 
menor do que o devido. (Agência 
Brasil)

 O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou no dia 13, o Projeto de Lei 
3267/19, que altera o Código de 
Trânsito Brasileiro. O texto foi uma 
iniciativa do próprio governo federal, 
apresentada no ano passado, e foi 
aprovado pelo Congresso Nacional 
no último dia 22 de setembro. A lei 
está publicada no Diário Oficial da 
União desta quarta-feira (14).  
 A principal mudança é o 
aumento na validade da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) para 
dez anos para condutores com 
menos de 50 anos de idade. A nova 
lei também torna todas as multas 
leves e médias puníveis apenas com 
advertência, caso o condutor não 
seja reincidente na mesma infração 
nos últimos 12 meses. O projeto cria 
o Registro Nacional Positivo de 
Condutores (RNPC), uma espécie de 
listagem de bons condutores.
 "Não era aquilo que nós 
queríamos, mas houve algum 
avanço. Com toda a certeza, no ano 
que vem a gente pode apresentar 
novo projeto buscando corrigir mais 
alguma coisa. A intenção nossa é 
facilitar a vida do motorista", afirmou 
o presidente, durante a live, ao lado 

do ministro da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas. 
 As novas regras começam a 
valer depois de 180 dias a partir da 
publicação da lei. Outra mudança 
importante da nova lei é o dispositivo 
que estabelece uma gradação de 20, 
30 ou 40 pontos em 12 meses 
conforme haja infrações gravíssimas 
ou não. Atualmente, a suspensão 
ocorre com 20 pontos, independen-
temente do tipo de infração.
 Dessa forma, o condutor será 
suspenso com 20 pontos se tiver 
cometido duas ou mais infrações 
gravíssimas; com 30 pontos se tiver 
uma infração gravíssima; e com 40 
pontos se não tiver cometido infração 
gravíssima no período de 12 meses.
 Os condutores que exercem 
atividades remuneradas terão seu 
documento suspenso com 40 pontos, 
independentemente da natureza das 
infrações. Essa regra atinge motoris-
tas de ônibus ou caminhões, taxistas, 
motoristas de aplicativo ou moto-tax-
istas. Se esses condutores participa-
rem de curso preventivo de recicla-
gem ao atingir 30 pontos, em 12 
meses, toda a pontuação será zerada. 
(Agência Brasil)

Receita começa a enviar cartas a 
contribuintes na malha fina 
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Governo 
Federal 
anuncia 
terceira 
etapa do 
Pronampe
 O governo federal 
anunciou, que o Programa 
Nacional de Apoio às Micro-
empresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe), 
terá uma terceira fase e deve 
ser transformado em um 
programa permanente. O 
comunicado foi feito pelo 
secretário de Produtividade, 
Emprego e Competitividade, 
Carlos Da Costa. Em suas duas 
primeiras etapas, o programa 
permitiu a realização de mais 
de 460 mil operações de crédi-
to, somando um volume supe-
rior a R$ 32 bilhões em 
empréstimos para 430 mil 
micro e pequenas empresas 
em todo o país.
 De acordo com o 
secretário, nessa nova etapa o 
programa passará por algu-
mas mudanças. Entre elas, a 
taxa de alavancagem será de 
quatro vezes e a perda a ser 
coberta pelo governo será de 
25%, em lugar dos 85% da 
carteira praticados atual-
mente. A taxa de juros 
também deve ser mais eleva-
da, segundo Da Costa, mas 
não deve ser superior a um 
dígito (atualmente, a taxa é a 
Selic mais 1,25% ao ano).
 No início de outubro, o 
assessor especial do Ministério 
da Economia, Guilherme Afif 
Domingos, havia antecipado a 
intenção do governo em nego-
ciar com o Congresso a 
extensão Pronampe. Segundo 
Afif, a proposta era que cerca 
de R$ 12 bilhões inicialmente 
programados para a linha de 
crédito de pagamento da 
folha de salários fossem redire-
cionados para o fundo garanti-
dor do programa, ainda este 
ano. Com isso, o programa 
ganharia fôlego para continuar 
operando a partir do ano que 
vem. (Agência Sebrae)



 

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


