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 Pesquisa contratada pela 
Federação das Associações Comer-
ciais e Empresariais do Paraná 
(Faciap) aponta que a maioria dos 
comerciantes paranaenses acredita 
num aumento de 8% nas vendas 
relativas ao Dias dos Pais neste ano, 
em relação ao mesmo período de 
2021.
 O levantamento foi realiza-
do entre os dias 20 e 24 de julho, 
pelo Grupo Datacenso, e foram 
ouvidos 500 consumidores e 500 
comerciantes nas regiões de Curiti-
ba e Região Metropolitana, Londri-
na, Maringá, Cascavel (e Foz do 
Iguaçu), Ponta Grossa, Guarapuava 
e Francisco Beltrão (e Pato Branco).
 De acordo com o estudo, 
79% dos comerciantes paranaenses 
estão esperançosos com o desem-
penho do seu negócio, principal-
mente os de Londrina e Cascavel. 

Oito em cada 10 comerciantes se 
dizem animados com o futuro. 

 ECONOMIA
 Quanto à expectativa em 
relação ao rumo da economia, 
praticamente metade dos comer-
ciantes está preocupada: 49%. Mas, 
42% estão otimistas com a 
evolução do cenário econômico. 
Os comerciantes das regiões de 
Cascavel e Ponta Grossa estão mais 
preocupados.
 O Índice de Confiança do 
Comerciante, que vai de 0 a 200 
pontos e que avalia o estado de 
entusiasmo do lojista em relação à 
atual situação econômica do Brasil 
e a situação financeira dos clientes 
para os próximos seis meses, ficou 
em 157 pontos, demonstrando 
que os lojistas estão mais anima-
dos. 

 PRESENTES PARA  
 OS PAIS
 Os principais presentes que 
os consumidores paranaenses 
pretendem comprar para aos pais 
são, em primeiro lugar, vestuário/-
calçados, seguido de almoço/jan-
tar, bebidas e perfume/cosméticos. 
Analisando por gênero, o percen-
tual de vestuário/calçados e 
perfumes/cosméticos é maior no 
feminino, e o de eletrônicos no 
masculino.
 No geral, mais da metade 
dos consumidores pretende gastar 
na compra do presente do Dia dos 
Pais, o mesmo valor que o ano 
passado (R$ 168,69). Parte signifi-
cativa respondeu que irá gastar 
mais este ano. O tíquete médio 
previsto, no geral, é de R$ 174,50. 
Tem diferença por região, Cascavel 
apresenta o maior valor, já 
Guarapuava, o menor.

 LOJAS FÍSICAS
 A pesquisa aponta, 
também, que o número de 
consumidores paranaenses que 
pretendem comprar o presente 
em lojas físicas apresentou cresci-
mento significativo. Portanto, este 
novo comportamento de compra 
mostra que existe oportunidade 
para os comerciantes investirem 
tanto na comunicação presencial 
quanto na digital, ou seja, é 
recomendável que se faça uma 
comunicação híbrida. (Fonte: 
Faciap)

Pesquisa Faciap aponta 
expectativa de vendas

no Dia dos Pais

 Decreto publicado pelo governo federal na 
sexta-feira (29/07) ( Decreto nº 11.158 ) estabelece 
os itens fabricados no Brasil para os quais será 
válida a redução de 35% no Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI). O decreto também exclui 
da lista os principais produtos que são fabricados 
na Zona Franca de Manaus.  
 Segundo o governo, o decreto cumpre 
decisão judicial (ADI 7153) que determinou a 
preservação da competitividade dos produtos 
produzidos na Zona Franca.
 De acordo com o Ministério da Economia, o 
decreto dá segurança jurídica para a redução do 
IPI. "Ao detalhar os produtos que terão suas alíquo-
tas alteradas, a nova edição esclarece a correta 
aplicação do IPI sobre o faturamento dos produtos 
industrializados, garantindo segurança jurídica e o 

Governo reduz IPI de produtos 
fabricados no Brasil

avanço das medidas de desoneração tributária. O 
texto também apresenta tratamento específico 
para preservar praticamente toda a produção efeti-
va da ZFM, levando em consideração os Processos 
Produtivos Básicos.
 A medida também traz redução adicional 
do IPI, de 18% para 24,75%, para automóveis. “A 
elevação desse percentual equipara a redução do 
imposto para o setor automotivo à concedida aos 
demais produtos industrializados”, diz o Ministério 
da Economia. O ministério explicou ainda que, 
com o decreto, serão beneficiados produtos nacio-
nais e importados, além de provocar reflexo positi-
vo no Produto Interno Bruto (PIB), com a redução 
do custo Brasil e maior segurança jurídica. “Espe-
ra-se ampliar a competitividade da indústria, com 
menos impostos e aumento da produção”.
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 O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (ICEC) 
cresceu pelo terceiro mês consecu-
tivo no Paraná, chegando a 123,7 
pontos em julho, com alta mensal 
de 1,2%. Os dados são da Confeder-
ação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR). Este foi o melhor 
índice para um mês de julho da 
série histórica. O cenário nacional 
também é de elevação do indica-
dor, que atingiu 123,1 pontos neste 
mês.
 Com 123,7 pontos, as micro 
e pequenas empresas são as mais 
confiantes. Na comparação com 
julho de 2021 a avaliação dos 
empreendedores de pequeno porte 
sobre os negócios e a conjuntura 
econômica cresceu dez pontos. 
Entre as médias e grandes empre-
sas, verifica-se diminuição do 
otimismo, que passou de 132,1 
pontos em junho para 127,1 pontos 

em julho. Mesmo assim, na com-
paração com julho do ano passado, 
quando marcava 114,2 pontos, a 
opinião dos empresários é mais 
favorável.
 Dos fatores que compõem 
o ICEC, todos tiveram crescimento 
na variação mensal. As Condições 
Atuais do Empresário do Comércio 
(ICAEC) marcam 106,7 pontos, 
com aumento de 2,6% na com-

paração com junho e alta de 23,9% 
em relação a julho de 2021. Com 
149,3 pontos as Expectativas do 
Empresário do Comércio (IEEC) 
aumentaram 0,8% sobre junho e 
caíram 1,7% na variação anual. Já 
os Investimentos do Empresário do 
Comércio (IIEC) estão em 115,2 
pontos, com elevação de 0,4% ante 
junho e aumento de 12,1% sobre 
julho do ano passado. (Fecomércio)

 Instrução Normativa da Receita 
Federal publicada na terça-feira (26/07) 
traz os procedimentos para a apresen-
tação da Declaração do Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural  2022. 
Prazo para envio começa dia 15 de 
agosto e vai até as 23h59min59s do dia 
30 de setembro, horário de Brasília. 
 A DITR deve  ser  enviada  por 
meio do Programa Gerador da 
Declaração do ITR (Programa ITR 2022), 
que estará disponível no site da Receita 
Federal.  Além disso, continua sendo 
possível a utilização do Receitanet para 
a transmissão da declaração, ou ainda a 

entrega  da declaração gravada em 
conector  USB  em uma unidade de 
atendimento da Receita Federal. 
 A apresentação  depois  do 
prazo deve seguir os mesmos procedi-
mentos de envio. A multa é de R$ 50 
(mínimo)  ou  um por cento ao 
mês-calendário calculado sobre o total 
do imposto devido. 
 O valor mínimo do imposto é 
R$ 10,00. Valores inferiores a R$ 100 
devem ser pagos em quota única até o 
dia 30 de setembro de 2022.  Valor 
superior a R$ 100 pode ser pago em 
até quatro quotas, cada quota deve ter 

valor igual ou superior a R$ 50.  A 
primeira deve ser paga até dia 30 de 
setembro, já as  demais  devem ser 
pagas até o último dia útil de cada 
mês, e serão acrescidas de juros Selic 
mais 1%.

Confiança do empresário do 
comércio paranaense cresce

Receita Federal divulga prazo 
para envio da DITR 2022
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 Desde o dia 25/07, interessa-
dos em contratar empréstimos pelo 
Programa Nacional de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Pronampe) já 
podem procurar as instituições finan-
ceiras. Criado há pouco mais de dois 
anos para socorrer empresários 
durante a pandemia de covid-19, o 
programa oferece empréstimos para 
pequenas empresas com juros mais 
baixos e prazo maior para começar a 
pagar.  
 O dinheiro pode ser usado 
para investimentos, como aquisição 
de equipamentos ou realização de 
reformas, e para despesas operacio-
nais, como salário dos funcionários, 
pagamento de contas e compra de 
mercadorias. É proibido o uso dos 
recursos para distribuição de lucros e 
dividendos entre os sócios do 
negócio. 
 Desde sua criação, o 
Pronampe passou por várias 
mudanças. Em junho do ano passa-

do, o programa tornou-se perma-
nente e, mais recentemente, incluiu 
microempreendedores individuais 
(MEI) e empresas de médio porte. A 
última mudança foi feita em junho 
por uma  portaria  publicada pela 
Receita Federal. A norma determina 
a necessidade do compartilhamen-
to de informações sobre o fatura-
mento do pequeno negócio. Após 
esse procedimento, o empresário 
pode negociar o empréstimo com a 
instituição financeira de sua 
preferência.
Acesso a empréstimo

 Instrução Normativa  da 
Receita Federal publicada na terça-fei-
ra (26/07) traz os procedimentos para a 
apresentação da Declaração do Impos-
to sobre a Propriedade Territorial Rural 
2022. Prazo para envio começa dia 15 
de agosto e vai até as 23h59min59s do 
dia 30 de setembro, horário de Brasília. 
 A DITR deve  ser  enviada  por 
meio do Programa Gerador da 
Declaração do ITR (Programa ITR 
2022), que estará disponível no site da 
Receita Federal. Além disso, continua 
sendo possível a utilização do Receita-
net para a transmissão da declaração, 
ou  ainda a entrega  da declaração 
gravada em conector  USB  em uma 
unidade de atendimento da Receita 
Federal. 
 A apresentação  depois  do 
prazo deve seguir os mesmos procedi-
mentos de envio. A multa é de R$ 50 
(mínimo)  ou  um por cento ao 
mês-calendário calculado sobre o total 
do imposto devido. 
 O valor mínimo do imposto é 

R$ 10,00. Valores inferiores a R$ 100 
devem ser pagos em quota única 
até o dia 30 de setembro de 2022. 
Valor superior a R$ 100 pode  ser 
pago em até quatro quotas, cada 
quota deve ter valor igual ou superi-
or a R$ 50. A primeira deve ser paga 
até dia 30 de setembro, já as demais 
devem ser pagas até o último dia útil 
de cada mês, e  serão acrescidas de 
juros Selic mais 1%. 

 O  pagamento do imposto 
pode ser antecipado total ou parcial-
mente.  Pode-se ainda  ampliar para 
até quatro o número de quotas do 
imposto anteriormente previsto 
mediante apresentação de DITR 
retificadora  antes da data de venci-
mento da primeira quota a ser 
alterada, observando o limite mínimo 
de R$ 50,00 por quota.  (Com infor-
mações da Receita Federal)

Pequenos empresários
já podem contratar

empréstimos do Pronampe
Podem pleitear o empréstimo 
microempresas  com faturamento 
de até R$ 360 mil por ano, 
pequenas empresas  com fatura-
mento anual de R$ 360 mil a R$ 4,8 
milhões e empresas de médio porte 
com faturamento até R$ 300 
milhões.
Pagamento
 O valor tomado poderá ser 
parcelado em até 48 parcelas, 
sendo o máximo de carência de 11 
meses e mais 37 parcelas para 
pagamento. A taxa de juros anual 
máxima será a mesma da taxa 
Selic, hoje em 13,25% ao ano, acres-
cida de 6%. O prazo para começar a 
pagar o empréstimo é de 11 meses.
Prazo. De acordo com o Ministério da 
Economia, a data de contratação da 
operação de crédito segue até 31 de 
dezembro de 2024. Até lá, o governo 
estima que R$ 50 bilhões possam ser 
emprestados para os pequenos 
negócios. (Agência Brasil)

Receita Federal divulga prazo para 
envio da DITR 2022



     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                             
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 A partir do dia 1º de janeiro 
de 2023, os Microempreendedores 
Individuais (MEI) prestadores de 
serviços poderão emitir a Nota Fiscal 
de Serviços Eletrônica (NFS-e)  no 
Portal do Simples Nacional.   
A opção, de abrangência, deverá 
ficar  disponível em aplicativo para 
dispositivos móveis e por serviço de 
comunicação do tipo Interface de 
Programação de Aplicativos (API), 
segundo  resolução  do Comitê 
Gestor do Simples Nacional (CGSN), 
publicada no Diário Oficial da União 
de sexta-feira (29/07).
 De acordo com o Portal do 
Simples Nacional, em breve  os 
contribuintes enquadrados como 
MEI terão acesso ao aplicativo para a 
emissão de NFS-e em dispositivos 
móveis. Atualmente, o microem-
preendedor é obrigado a emitir nota 
fiscal quando o serviço é prestado a 
empresas.
 A emissão será facultativa até 
janeiro de 2023. Para emitir o docu-
mento, será preciso preencher: 

número do CPF ou CNPJ do toma-
dor, serviço e valor.
Após a emissão da nota pelo 
prestador, um serviço de push (noti-
ficação na tela do dispositivo) envia 
a nota diretamente ao dispositivo 
móvel do tomador, que pode 
visualizar todas as NFS-e recebidas.
 A NFS-e não deve ser utiliza-
da para as atividades de comercial-
ização de mercadorias e de serviços 
com incidência de ICMS. Mas existe 
a previsão da mudança contemplar 
também os MEIs que comerciali-
zam mercadorias. A previsão é que 
a medida seja  implementada em 
abril do próximo ano.
 A emissão de NFS-e para 
pessoas físicas continua facultativa.
O Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) explica que, quando o MEI 
emitir a NFS-e, ficará dispensado da 
Declaração Eletrônica de Serviços, 
bem como do documento fiscal 
municipal relativo ao ISS referente 
a uma mesma operação ou 

prestação. “A NFS-e do MEI  terá 
validade em todo o país e será 
suficiente para fundamentação e 
constituição do crédito tributário, 
além de dispensar certificação 
digital para autenticação e assina-
tura do documento emitido”, 
acrescenta o Sebrae.
 Segundo o gerente de 
políticas públicas do Sebrae, Silas 
Santiago, a mudança vai facilitar 
a vida dos microempreende-
dores uma vez que atualmente 
cada município tem uma regra 
diferente para emissão de nota 
fiscal. “Vai  ter  muito mais facili-
dade. Cada município tem sua 
regulamentação. Há município 
que permite a emissão de nota 
online, avulsa, muitos exigem 
cadastro prévio ou certificado 
digital, outros não têm nenhuma 
regulamentação”, disse. De 
acordo com o Sebrae, mais de 13 
milhões de empreendedores 
poderão ser beneficiados. (Agên-
cia Brasil)

 Decreto publicado pelo 
governo federal na sexta-feira 
(29/07) (  Decreto nº 11.158  ) esta-
belece os itens fabricados no Brasil 
para os quais será válida a redução 
de 35% no Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI).  O decreto 
também exclui da lista os principais 
produtos que são fabricados na 
Zona Franca de Manaus.  
 Segundo o governo, o 
decreto cumpre  decisão judicial 
(ADI 7153) que determinou a 
preservação da competitividade 
dos produtos produzidos na Zona 
Franca.
 De acordo com o Ministério 
da Economia, o decreto dá segu-
rança jurídica para a redução do IPI. 
"Ao detalhar os produtos que terão 
suas alíquotas alteradas, a nova 
edição esclarece a correta 

aplicação do IPI sobre o fatura-
mento dos produtos industrializa-
dos, garantindo segurança jurídica 
e o avanço das medidas de 
desoneração tributária. O texto 
também apresenta tratamento 
específico para preservar pratica-
mente toda a produção efetiva da 
ZFM, levando em consideração os 
Processos Produtivos Básicos.
 A medida também traz 
redução adicional do IPI, de 18% 
para 24,75%, para automóveis. “A 
elevação desse percentual equipa-
ra a redução do imposto para o 
setor automotivo à concedida aos 
demais produtos industrializados”, 
diz o Ministério da Economia.
 O ministério explicou 
ainda que, com o decreto, serão 
beneficiados produtos nacionais e 
importados, além de provocar 

reflexo positivo no Produto Inter-
no Bruto (PIB), com a redução do 
custo Brasil e maior segurança 
jurídica. “Espera-se ampliar a 
competitividade da indústria, 
com menos impostos e aumento 
da produção”.
 O IPI é um imposto feder-
al que incide sobre cerca de 4 mil 
itens nacionais e importados que 
passaram por algum processo de 
industrialização (beneficiamento, 
transformação, montagem, 
acondicionamento ou restau-
ração). Com caráter  extrafiscal 
(tributo regulatório), o IPI pode 
ser usado para fomentar um 
setor econômico por meio de 
isenção ou redução das alíquotas 
para que mais produtos produzi-
dos pelo setor sejam vendidos. 
(Agência Brasil)

MEI poderá emitir nota 
fiscal de serviço no Portal 

do Simples Nacional

Governo reduz IPI de produtos 
fabricados no Brasil



 

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 4.664,69  27,5%                869,36
Dedução por dependente: R$ 189,59 

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

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

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      

 

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

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

8,96

34,54

35,76

8,34

9,22

1,33

0,81

0,11

0,60

0,53

0,60

0,31

5,34

7,82

6,16

5,48

5,61

12,99

11,69

11,10

10,70

11,88

11,91

5,46

              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

SET

1,13

-0,55

-0,64

1,16

1,20

0,44

OUT

1,00

1,60

0,64

1,25

1,16

0,59

NOV

0,72

-0,58

0,02

1,25

1,16

0,59

DEZ

0,57

1,25

0,87

1,25

0,73

0,77

JAN

0,74

2,01

1,87

0,54

0,67

0,74

Salário Mínimo

Simples NacionalTabelas

2022         01.01.22         1.212,00          MP 1.091/2021                   30.12.21

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

até 1.212,00 7,5%
de 1.212,01 até 2.427,35 9%
de 2.427,36 até 3.641,03 12 %
de 3.641,04 até 7.087,22 14%

TABELA INSS PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022.
TABELA SALÁRIO FAMÍLIA
até R$ 1.655,98 R$ 56,47

Acima de R$ 1.655,99 Não tem direito ao Salário Família

FEV

0,90

2,01

1,87

0,54

0,67

0,74

MAR

1,28

2,37

1,83

1,62

1,71

0,935

ABRIL

1,62

0,41

1,41

1,06

1,04

0,84

MAIO

0,42

0,69

0,52

0,47

0,45

1,04

JUN

0,28

0,62

0,59

0,67

0,62

1,02


