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Melhor abril dos últimos anos para o emprego  

(Não Assinado)

Taxa de desemprego fica em 7,3%, a menor da série histórica do IBGE que começou em 2002 Rio - A taxa de 
desemprego de abril medida pelo IBGE foi a menor da série histórica, iniciada em 2002, para esse mês do ano. Segundo 
a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), a desocupação nas seis maiores regiões metropolitanas do País ficou em 7,3%. 
No Rio, o índice foi menor que a média: 5,9%. O desemprego de abril apresentou queda em relação aos 8,9% do mesmo
período de 2009. Houve pequena queda em relação a março, que registrou índice de 7,6%. O rendimento médio do 

            trabalhador brasileiro no período foi de R$ 1.424,10, considerado estável em relação a março e 2,3% maior em termos 
reais do que abril de 2009. Na Região Metropolitana do Rio, o valor foi de R$ 1.482,20 e subiu 3,6% em relação ao ano
passado. Segundo o IBGE, o setor da construção foi o que mais contribuiu para o bom resultado. A tendência é 
confirmada pelo secretário estadual de Trabalho, Ronaldo Ázaro, que destaca a criação de empregos tanto em pequenas 
obras quanto em empreendimentos de infra-estrutura tocados pelo poder público. “Estamos formando em junho 16 mil 
profissionais só na construção e acredito que todos serão logo empregados”, avalia o secretário. Para o professor de 
economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Marcelo Neri, o fato de o quadro atual da PME ser melhor ainda do que 
o de 2008, ano de forte crescimento, é positivo. Segundo ele, nova geração que chega ao mercado tem nível de 
escolaridade também nunca visto, o que contribui para a empregabilidade. “Temos muito o que melhorar, mas esta é a 
melhor fotografia dos últimos anos”, disse.


