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Estes termos de pesquisa estão realçados: fgv anos de estudo   Versão somente texto
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 15% a mais no salário 

Cada ano de estudo que o brasileiro acumula em seu currículo gera um salto médio em seu salário 
de 15,07%. O mesmo movimento é observado nas chances de ocupação que, seguindo o mesmo 
critério, aumentam em média 3,38%. Os dados fazem parte da pesquisa Você no Mercado de 
Trabalho, divulgada pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O levantamento traz uma boa notícia 
para os brasilienses: o Distrito Federal é o lugar em que o jovem ganha mais. São R$ 10,70, em 
média, por hora trabalhada, contra R$ 6,50, em São Paulo, R$ 6,25, no Rio de Janeiro; e R$ 5,37 
no País. Isso significa média salarial de R$ 1.878,71 contra R$ 925,21 na média nacional. 
 
O estudo aponta, ainda, que esse prêmio da educação (termo utilizado pelos pesquisadores para 
medir os impactos nos salários e na ocupação obtidos com investimentos em educação pessoal) 
sofre aceleração na medida em que se somam os anos de estudo. Desta forma, o salário de uma 
pessoa sem qualquer grau de instrução tem um incremento de 6% quando ela passa a ter um ano 
de estudo. Já um brasileiro com 15 anos de estudo, que corresponde à conclusão do Ensino 
Superior, passa a ganhar 47% a mais quando agrega ao seu currículo mais um ano (que representa 
o fim do primeiro ano de um curso de pós-graduação). 
 
De acordo com o pesquisador Marcelo Neri, responsável pela pesquisa, esses dados mostram que, 
principalmente, os jovens devem investir em educação contínua. “O Brasil é um dos países do 
mundo que apresenta o maior retorno da educação, mas muitas pessoas de baixa escolaridade 
ficam presas a essa armadilha. Elas estudam um pouco mais e não têm tanto retorno. Para alcançar 
um trecho de altos prêmios de educação, elas precisam percorrer toda a trajetória”, afirmou. 
 
Neri destacou que embora os prêmios de educação continuem em patamares elevados, já que uma 
pessoa que completou todo o ciclo de educação (18 anos) recebe, em média, R$ 4.454,69, o que 
representa um salário médio aproximadamente doze vezes maior do que o que recebe uma pessoa 
sem instrução (R$ 392,14), eles vêm caindo. Isso pode ser explicado em parte pela maior oferta de 
pessoas com qualificação. “De um lado, as pessoas estão indo mais para escola e isso gera mais 
oferta de pessoas qualificadas. De outro, as empresas estão demandando mais essa mão-de-obra”, 
afirmou. 
 
Taxa de ocupação maior 
 
Os números mudam relativamente dependendo da etapa escolar. De acordo com o pesquisador 
Marcelo Neri, uma pessoa que nunca estudou tem, em média, uma taxa de ocupação no mercado 
de trabalho de 59%. Os dados apontam para 90% para pessoas com 18 anos de estudo, que 
inclui trabalhadores com mestrado e doutorado. 
 
Nessas mesmas condições, a média salarial sobe de R$ 392,14 para R$ 4.454,69, apesar de as 
jornadas de trabalho serem parecidas. São 37,8 horas para quem não teve estudo e 38,06 horas 
para alguém que passou 18 anos estudando. 
 
A pesquisa traz também uma análise específica sobre o retorno de educação para o jovem. De 
acordo com Marcelo Neri, em 2007 a renda dessa parcela da população cresceu duas vezes mais do 
que a do conjunto da população. 
 
“O jovem viveu uma crise de desemprego e os dados mais recentes apontam que ele está sendo 
disputado pelas empresas. Como o jovem brasileiro fez o seu dever de casa indo pra escola nos 
últimos 15 anos, ele está atendendo essa maior demanda de trabalho, reflexo da recuperação do 
crescimento do Brasil”, destacou. 
 
Alfabetização 
 
A alfabetização também representa um importante salto de renda. A diferença de rendimentos 
entre uma pessoa sem qualquer ano de estudo com a de um trabalhador com apenas um ano de 
escolaridade chega a 6,88%, Neste caso, as oportunidades de conseguir um emprego também 
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aumentam, sendo 13,98% maiores para os que estudaram. 
 
A pesquisa mostra, também, que começar um curso superior e não terminá-lo pode ser um péssimo 
negócio. A diferença salarial entre uma pessoa que concluiu o Ensino Médio e a de um trabalhador 
que tem apenas o primeiro ano de faculdade chega a 19,5%. Em contrapartida, a probabilidade de 
se conseguir um emprego fica negativa em 2,88%. 
 
"Ocorre neste caso o chamado efeito diploma. Isto ocorre porque o indivíduo não pode concorrer a 
vaga de formados, mas tem mais qualificação que uma pessoas apenas com Ensino Médio. Torna-
se mais difícil encontrar uma ocupação", explica Marcelo Neri. 
 
Nordeste 
 
A análise regional aponta que o Nordeste tem a maior taxa de retorno de educação (17,04% por 
ano de estudo) e o Sul (12,43% por ano de estudo), a menor. De acordo com Neri, isso ocorre 
porque o Nordeste está crescendo num ritmo mais acelerado e o Sul conta com uma oferta mais 
abundante de pessoas qualificadas. “Um jovem que queria investir em educação pode ir para a 
Região Nordeste, que é onde ele vai auferir os maiores ganhos por estar educado”, acrescentou. 
Entre as profissões, os maiores salários observados no Brasil são obtidos nas profissões de juízes e 
desembargadores, que ganhavam em média R$ 13.956 em 2007, seguidos por diretores gerais (R$ 
7.371) e médicos (7.029). No outro extremo, com as remunerações mais baixas, aparecem os 
trabalhadores agrícolas (R$ 141.21) e os que atuam na pecuária (R$ 141,56). 

 

 Triste fim para passeio 

O que era para ser um alegre passeio, em comemoração ao Dia da Criança, terminou em susto. As 
90 crianças, com idade entre três e cinco anos, que participavam da atividade precisaram ser 
levadas às pressas para dois hospitais de Brasília, com suspeita de intoxicação alimentar. Todos são 
alunos do Centro Educacional Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Vicentino, em Planaltina. 
 
A suspeita dos médicos é de que as crianças tenham tido uma infecção intestinal, provocada pelo 
almoço servido no passeio ao Jardim Zoológico, primeiro evento do dia. A comida, servida por volta 
de 13h30, foi levada em três caixas de isopor no bagageiro do ônibus.  No cardápio, havia arroz, 
batata palha, milho, tomate, frango e maionese, tudo feito pelos próprios professores. 
 
Após o almoço, toda a turma seguiu para o Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade. No meio da 
brincadeira, por volta das 15h, as primeiras crianças começaram a vomitar. Gradativamente, todas 
elas e mais quatro adultos já estavam passando mal e foram atendidos no estacionamento 12 do 
Parque da Cidade pelos Bombeiros. 
 
Como o número de crianças era muito grande, foi preciso dividir a turma para atendimento. Um 
grupo de 57 alunos foram levados para o Hospital Regional da Asa Sul (Hras) e, as outras 33 e os 
quatro adultos, para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran). 
 
O caso está sendo investigado na 1ª DP (Asa Sul). Segundo o delegado de plantão Rafael de Sousa, 
duas equipes de criminalistas foram deslocadas para fazer a perícia do alimento. 
 
Pais ficam preocupados 
 
O motorista Luciano de Castro, 35 anos, morador de Arapoanga e pai de João Pedro Sousa de 
Castro, de 3 anos, contou que ele e outros pais estavam há um tempo na escola, aguardando a 
chegada dos filhos. "De repente chegou um tenente da PM e nos disse que todas as crianças 
estavam a caminho do hospital. Ficamos muito nervosos sem saber o que estava acontecendo", 
relata. 
 
O chefe de pediatria do Hras, Filipe Lacerda de Vasconcelos, explicou que as crianças chegaram 
com um quadro de vômito, diarréia e náuseas.  O atendimento de reidratação foi feito com soro via 
oral e somente 16 crianças necessitaram receber soro na veia. 
 
Segundo a chefe de unidade de Pediatria do Hran, Maria Clara Martins, não há motivo para pânico. 
Todas as crianças estão estáveis. A equipe do Jbr tentou entrou, sem sucesso, entrar em contato 
com algum representante da escola. 

 

 Cobrador assassinado na Asa Norte 

Uma tentativa de assalto terminou em morte, ontem à noite, na altura da 214/215 Norte. O 
bandido, que conseguiu escapar e está foragido, disparou três vezes contra o cobrador de ônibus 
Gaspar Joaquim dos Santos Silva, de 38 anos, e acertou um tiro, matando o trabalhador da 
empresa Viva Brasília. Nenhuma outra pessoa ficou ferida – 70 pessoas estavam no coletivo. 
 
Era a primeira viagem de Gaspar na linha 505.2. Antes, ele trabalhava no percurso Plano Piloto-
Paranoá. O crime ocorreu por volta das 20h40. O ônibus lotado (placa JJZ-5988-DF) fazia o trajeto 
Eixo Norte/Sul - Sobradinho II. Segundo o motorista, que preferiu não se identificar, o assaltante 
embarcou na Rodoviária do Plano Piloto. "Foi tudo muito rápido. Quando eu percebi, ele já estava 
atirando contra o cobrador. Ainda olhei e ele me ameaçou, dizendo que ia me matar e mandou eu 
parar o ônibus. Depois, ele desceu correndo na direção da 215 Norte", contou. 
 
Segundo testemunhas que estavam no local, o cobrador teria tentado tirar a arma da vítima, no 
momento da ação, o que fez o assaltante disparar. Após os disparos, o acusado acabou não levando 
o dinheiro do ônibus. A polícia ainda não tem pistas sobre o paradeiro do bandido. E, embora todas 
as indicações apontem para o crime de latrocínio (roubo seguido de morte), o delegado de plantão 
da 2ª Delegacia de Polícia, da Asa Norte, André Leite, não descarta outras hipóteses. 
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"Não temos elementos suficientes para apontar a causa do crime, por isso trabalhamos com a 
possibilidade de ser latrocínio ou até mesmo homícidio. Quando chegamos aqui, a maioria das 
testemunhas (passageiros) já havia ido embora", explicou o delegado. 
 
Há ainda a possibilidade de o bandido ser o mesmo que assaltou outro ônibus, mais cedo, às 
19h30, perto dali, na 209 Norte. Neste outro caso, não houve vítimas, mas o prejuízo foi de R$ 
280. "Foi bem parecido. Ele (o acusado) também subiu na Rodoviária e ficou quieto durante a 
viagem. Apontou a arma para mim por baixo e ninguém no ônibus percebeu que ele estava me 
assaltando", contou Renato Queiroz Silva, de 20 anos, cobrador da  Viplan, que também fazia a 
linha para Sobradinho II. 
 
A ligação dos dois assaltos será investigada pela polícia. A única divergência é na descrição do 
suspeito. Apesar das características parecidas, como a arma, as informações a respeito da roupa 
não batem. Será feito um retrato-falado, com base no depoimento do motorista da Viva Brasília, 
para que os policiais possam achar o acusado. 
 
Os casos não são isolados. Nos primeiros quatro meses deste ano, o número de assaltos a ônibus 
no DF aumentou 64%. Foram 252 contra 153, no mesmo período no ano passado. Situações como 
esta deixam quem trabalha no transporte público cada vez mais assustado. "Isso deixa a gente com 
medo de trabalhar", revelou o motorista, companheiro do cobrador assassinado. 
 
Prisão de latrocida 
 
A polícia prendeu ontem, na Quadra 3 do Pedregal, cidade do Entorno, Maycon Correia de Oliveira, 
21 anos. Ele é acusado por dois latrocínios que tiraram a vida do sargento da PM João Valério da 
Silva e do escrivão da Polícia Civil de Goiás, Délson Douglas da Silva. Um revólver calibre 38 foi 
encontrado com o suspeito. O Instituto de Criminalística confirmou que a arma é a mesma usada 
nas mortes. 
 
Maycon foi preso depois de ser denunciado por populares à Polícia Civil do DF. O delegado Jurandir 
Teixeira, chefe da 14ª DP (Gama), informou que a morte de Délson ocorreu no último dia 12 de 
agosto, na Quadra 49 do Setor Leste (Gama). O escrivão tinha sacado R$ 5 mil em um banco e foi 
abordado quando chegava em casa, por Maycon e um comparsa, em uma moto. A vítima reagiu, 
levou três tiros e morreu na hora. Os criminosos fugiram sem levar o dinheiro. 
 
Dez dias depois, João Valério saía de casa com a mulher e o filho, num Palio, quando foi abordado 
por Maycon e reagiu. O ladrão efetuou três tiros e matou o policial. Maycon também é suspeito do 
assassinato de José Nilson Rosa de Oliveira, 32 anos, em São Sebastião. 

 

 Gangues desarticuladas 

Duas megaoperações, realizadas ontem pela Polícia Civil, levaram 114 pessoas para a prisão. Deste 
total, 54 são suspeitas de envolvimento em dez gangues rivais do Paranoá, Mestre D'Armas e 
Planaltina. O restante não pagou pensão alimentícia. A ação de ontem foi a maior  feita pela 
corporação desde a desarticulação da máfia dos concursos, em 2005. 
 
A ação considerada mais importante foi batizada de Tsunami, palavra japonesa que, para a polícia, 
não significou uma onda no porto, mas um golpe na criminalidade em Planaltina, considerada a 
segunda cidade mais violenta do Distrito Federal, perdendo apenas para Ceilândia, que tem cerca 
de 500 mil habitantes. 
 
Entre os presos na Operação Tsunami estão integrantes de gangues do Pombal, Agreste, Jardim 
Roriz, Arapoanga, Setor Residencial Leste e Galera do Triunfo. Os suspeitos são acusados de tráfico 
de droga, assassinatos, latrocínio (roubo seguido de morte) e assaltos. 
 
Os grupos foram identificados depois de quatro meses de investigações, feitas por policiais da 6ª 
DP, (Paranoá), 13ª DP (Sobradinho), 16ª e 31ª DP (Planaltina), além do Departamento de 
Atividades Especiais (Depate). Com a ajuda de um programa de informática, os policiais fizeram 
uma análise do vínculo  entre os grupos. Em seguida, cruzaram todos os dados levantados na 
investigações, identificaram os líderes e membros dos grupos e onde eles moram. 
 
Inquéritos 
 
Dez inquéritos foram instaurados para investigar cada uma das gangues. A polícia pediu mandado 
de busca e apreensão para a residência de cada um dos criminosos. Ao todo, a Justiça expediu 85 
mandados de busca e apreensão. Durante a ação, a polícia descobriu que 21 já estavam presos no 
Centro de Detenção Provisória, na Papuda. Outros 40 foram presos ontem e 25 estão foragidos. 
 
Ao todo, 764 policiais participaram da ação. Eles se reuniam às 4h, no Colégio Militar, na Asa Norte. 
Durante uma hora, planejaram todos os detalhes da megaoperação. Cada um dos 113 delegados 
recebeu um envelope com endereço, fotos e o crime praticado pelos acusados. 
 
Às 6h, mais de 200 viaturas chegaram, de uma só vez, aos endereços e prenderam cerca de 75% 
dos suspeitos. O diretor-geral da Polícia Civil, Cleber Monteiro, disse que o objetivo da operação é 
trazer tranqüilidade à população. "Fomos atrás dos criminosos que têm aterrorizado a cidade. 
Desarticulamos as principais quadrilhas. Não houve um tiro sequer e procuramos  respeitar os 
direitos dos cidadãos", disse Monteiro. 
 
O delegado Celso Ferro, diretor de Depate, informou que a Inteligência da Polícia Civil está fazendo 
um grande trabalho para identificar integrantes de gangues em todo o DF. Ele disse que outras 
operações serão realizadas. Ceilândia, Santa Maria e Gama devem ser os próximos alvos. "Sabemos 
que é impossível acabar com a criminalidade, mas estamos trabalhando para reduzir ao máximo os 
índices de violência no DF", afirma o delegado. 
 
Entre os presos haviam seis adolescentes. Eles foram flagrados com drogas e armas e levados para 
a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Os adultos estão no Departamento de Polícia 
Especializada (DPE), ao lado do Parque da Cidade, e vão responder por formação de quadrilha. O 
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governador José Roberto Arruda elogiou a atuação da polícia, em evento em Planaltina, ontem. 
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