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Benefício deverá atingir 2 milhões de trabalhadores paraenses
Termina amanhã (30) o prazo legal para as empresas que optaram
pelo parcelamento pagarem a primeira parcela do décimo
terceiro salário aos trabalhadores brasileiros. A expectativa
é que sejam injetados R$ 3,2 bilhões na economia paraense,
somando as duas parcelas do benefício, segundo dados do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese-PA). O pagamento via sistema bancário
se encerrou ontem, porém, os servidores públicos federais já
receberam a parcela inicial desde o início desta semana. O
benefício vai agraciar mais de dois milhões de pessoas no
Pará, que, por sua vez, já começaram a planejar o destino do
salário extra. No ano passado, o décimo terceiro movimentou R$
2,8 bilhões na economia paraense, beneficiando 1,8 milhão de
pessoas.
De acordo com os dados do Dieese-PA, o valor médio nacional
pago a título de décimo terceiro salário este ano foi estimado
em R$ 1.773,99. Os cálculos do Departamento apontam que, entre
os beneficiários da Previdência Social, incluindo aposentados
e pensionistas do Regime Único da União, o valor médio
nacional pago será de R$ 1.413,97. Já no caso dos empregados
do mercado formal, a remuneração extra será, em média, de R$

2.144,32. Os levantamentos abrangeram ainda o trabalhador
doméstico com carteira assinada, que terá direito a um valor
médio de R$ 922,86. Segundo aponta o supervisor técnico do
Dieese-PA, Roberto Sena, considerando as cinco regiões
brasileiras, o Sudeste ficará com a maior fatia do benefício,
acumulando aproximadamente 51% do total pago em território
nacional.
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“Os estados da região Sudeste concentram a maior parte dos
trabalhadores, aposentados e pensionistas”, diz. Ele frisa que
a região Sul corresponde a 15,80% do montante a ser pago,
assim como para o Nordeste serão destinados 16,03% deste
recurso. Já a região Centro Oeste ficará de 8,7% do montante e
o Norte, mais uma vez, abocanhará a menor parcela, 4,84% do
total a ser pago. “O maior valor médio pago a título de décimo
terceiro este ano, considerando todas as categorias de
beneficiados, será em Brasília, com valor R$ 3.3327,25. Em
contrapartida, o menor benéfico está previsto para os estados
do Maranhão e do Piauí, ambos com média próxima a R$ 1.200”,
comenta, explicando que as médias não incluem aposentados pelo
Regime Próprio dos estados.
Os R$ 3,2 bilhões previstos para serem pagos no Pará
representam um crescimento de 17,75% em relação ao montante
distribuído no ano passado, quando foram injetados cerca de R$
2,8 bilhões. Ainda segundo o Dieese-PA, o montante a ser
injetado na economia paraense representa aproximadamente 2,9%
do PIB estadual. “Do total de agraciados (2.003.712 de
pessoas) com o salário extra no Pará, 806.879 são
beneficiários da Previdência Social, ou seja, 40,3% do
contingente total”, reforça. Os demais somam 1.160.339 pessoas
(57,9%), correspondentes ao setor formal da economia, atuantes
no serviço público e privado, e os empregados domésticos, que
totalizam 36.494 pessoas, correspondendo a 1,8% do total
geral. “Com relação ao número de agraciados, houve um

crescimento de 6,88% este ano, em relação ao ano passado”,
considera.
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