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O Impacto do 13º salário
Metalúrgicos da FTM-RS injetarão R$ 288,8 milhões
na economia com o pagamento do 13º salário de 2012
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Análise dos resultados – Metalúrgicos FTM/RS
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TABELA 1
Estimativa de Recursos com Pagamento do 13º Salário - trabalhadores na ativa
segundo SINDICATOS DE METALÚRGICO DA FTM-RS
Rio Grande do Sul, 2012

Análise dos resultados – Metalúrgicos Rio Grande do Sul
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TABELA 2
Estimativa de Recursos com Pagamento do 13º Salário - trabalhadores na
ativa segundo RAMO METALÚRGICO
Rio Grande do Sul, 2012

Análise dos resultados – Rio Grande do Sul
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TABELA 3

Estimativa de recursos com pagamento do 13º salário
Rio Grande do Sul, 2012

Fontes: MTE- Rais 2011 e Caged 2012; Pnad-2011-IBGE; Ministério da Previdência (Boletim Estatístico-agosto/2012);
STN -Secretaria do Tesouro Nacional (Execução Orçamentária do Estados) e Ministério do Planejamento (Boletim
Estatístico de Pessoal)
Elaboração: DIEESE
* exclusive o pessoal do regime próprio do estado
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