
C
M

Y
K

Diário de Taubaté
Diretora Responsável: Iára de Carvalho E REGIÃO

w w w . d i a r i o d e t a u b a t e r e g i a o . c o m . b r

Vale do Paraíba:  Sexta-Feira: 12 de Novembro de 2021

3413-2400
DT

 Ano XLVII:: Edição 13.726: R$ 2,00

Leia mais na pagina 05Leia mais no site do DT

Fluxo de mais de 900 mil veículos é 
esperado na Via Dutra durante feriado 
da Proclamação da República

  CCR NovaDutra realiza operação especial de atendimento 
para os motoristas entre esta sexta-feira, 12 e segunda-feira, 15

Pagamento do 13º deve injetar 
R$ 233 bi na economia, aponta Dieese

  De acordo com a entidade, cerca de 83 milhões de brasileiros serão bene�iciados com um rendimento 
adicional de, em média, R$ 2.539

Até dezembro de 2021, 
o pagamento do 13º 
salário tem o poten-

cial de injetar na economia 
cerca de R$ 232,6 bilhões. 
Esse montante representa 
aproximadamente 2,7% do 
PIB (Produto Interno Bruto), 
aponta estimativa do Dieese 
(Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos). De 
acordo com o estudo, cerca 
de 83 milhões de brasileiros 
serão bene�iciados com um 
rendimento adicional de, em 
média, R$ 2.539.

Entre os brasileiros que 
devem ser favorecidos com 
o pagamento do 13º salário, 

51 milhões, ou 61% do total, 
são trabalhadores no merca-
do formal. Entre eles estão 
os empregados domésticos 
com carteira de trabalho 
assinada, que devem receber 
aproximadamente R$ 155,6 
bilhões, e os aposentados ou 
pensionistas da Previdência 
Social, que receberão R$ 45,4 
bilhões. Aos aposentados e 
pensionistas da União serão 
destinados R$ 11 bilhões; 
aos aposentados e pensio-
nistas dos estados, R$ 15,8 
bilhões; e aos aposentados 
e pensionistas dos regimes 
próprios dos municípios, R$ 
4,7 bilhões.
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Curiosidade
A vida da realeza 
não era fácil para os 
pequenos nobres


