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Crianças e adolesCentes

Crianças e adolescentes 
menores de 16 anos precisarão 
de autorização judicial para 
viajar desacompanhados dos 
pais ou responsáveis. A medi-
da, regulamentada pela publi-
cação da Lei Federal nº 13.812, 
no sábado (16), altera o Estatu-
to da Criança e do Adolescente 
(ECA). Agora, somente a partir 
dos 16 anos completos os ado-
lescentes poderão viajar sem 
autorização expressa dos pais 
ou responsáveis.

A mudança ocorreu por 
conta da redação do ECA, 
que estipulava que nenhu-
ma criança poderia viajar 
desacompanhada dos pais 
ou responsável sem expressa 
autorização judicial. Segun-
do o Estatuto, criança é uma 

pessoa de até 12 anos de ida-
de incompletos, e adolescen-
te é uma pessoa entre 12 e 18 
anos de idade. Por não terem 
sido incluídos nessa redação, 
na prática, os adolescentes de 
12 a 16 anos não necessita-
vam de autorização para via-
jar desacompanhados.

O juiz titular da 1ª Vara da 
Infância e Juventude, João Au-
gusto Figueiredo de Oliveira 
Junior, explica que pela regra 
anterior do ECA, qualquer 
adolescente a partir de 12 anos 
poderia viajar sozinho em 
qualquer parte do território 
nacional, independentemente 
de pai ou mãe. “Uma criança 
de 12 a 16 anos não tem supor-
te suficiente para uma viagem 
dessas sozinha”, disse.

ECA estabelece novas 
regras para viagens

trabalho

As pessoas de 18 a 24 anos, 
no Brasil, enfrentam 
mais dificuldades para 

conquistar um lugar no mer-
cado de trabalho e, depois de 
conquistá-lo, para mantê-lo. É 
o que aponta pesquisa do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea).

De acordo com o docu-
mento intitulado “Carta de 
Conjuntura”, publicado pelo 
instituto na quarta-feira (20), 
o crescimento da população 
empregada perdeu ritmo 
durante 2018 e na passagem 
para este ano. O estudo é feito 
com base nos dados da Pes-
quisa Nacional de Amostra 
Domiciliar Contínua do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (Pnad/IBGE).

Segundo o levantamen-
to, nos meses de novembro e 
dezembro do ano passado e 
janeiro deste ano, a taxa de 

crescimento da ocupação, 
tanto em trabalho formal 
quanto informal, foi de 0,9%. 
Entre as pessoas de 18 a 24 
anos não houve crescimento 
e sim retração, de 1,3%.

“A probabilidade de o jo-
vem estando desempregado 
conseguir emprego é menor 
do que os outros trabalhado-
res. E uma vez empregado, a 
probabilidade de ele ser de-
mitido é muito maior do que 
a dos outros trabalhadores. É 
uma conjuntura muito ruim 
para os jovens”, analisou a di-
retoria de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas do Ipea, 
Maria Andreia Parente La-
meiras, em pronunciamento 
feito em entrevista coletiva.

Ainda de acordo com An-
dreia Lameiras, os jovens são 
mais penalizados porque têm 
menor experiência profissio-
nal e podem demandar mais 

treinamento para ingressar no 
trabalho. “Quando a economia 
está em crise, e uma empresa 
vai dispensar trabalhadores, [o 
empresário] acaba por afastar 
aqueles que julga que a saída 
irá impactar menos na produ-
tividade”. Além disso, “sempre 
pesa o fato de que os mais jo-
vens não são chefes de família”, 
destaca a diretora.

Lameiras ressalta que mes-
mo no mercado informal e no 
trabalho por conta própria, 
os mais jovens desemprega-
dos têm mais dificuldades de 
ingresso. Assim, agrava-se a 
possibilidade de que desistam 
de procurar trabalho, mante-
nham-se como dependentes, 
e ingressem no contingente de 
“desalentados”. Em janeiro, a 
taxa de pessoas desalentadas, 
em todas as idades, teve alta 
de 6,7% na comparação com o 
ano anterior.

Mercado cruel
para os jovens
no caso deles é mais difícil conseguir vaga e mais fácil perdê-la

Pregão Eletrônico SRP nº 12/GAP-BE/2019
Pregão Eletrônico SRP nº 12/GAP-BE/2019, tipo: Menor Preço. OBJETO: 
Aquisição de materiais de consumo farmacológico (medicamentos) a serem 
utilizadas pelo Hospital de Aeronáutica de Belém e demais organizações 
apoiadas pelo GAP-BE, conforme Termo de Referência anexo I do Edital. 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:00h (Horário de Brasília), do dia  03 
de abril de 2019, Entrega das Propostas: 22 de março de 2019. Edital: Disponível 
no site: www.comprasnet.gov.br. Maiores informações através dos Fone/fax: (91) 
3204-9121 / 3204-9689 / 3243-1707.
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Pregão Eletrônico nº 3/2019 – SRP – 53º BIS 
O Pregoeiro designado e autorizado pelo Sr Ordenador de Despesas do 

53º Batalhão de Infantaria de Selva (53º BIS), torna público aos interessados 
que às 10:00h (horário de Brasília) do dia 04/04/2019, será realizada a 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico-SRP, objetivando a aquisição 
de material permanente e de consumo para o serviço de Aprovisionamento 
do 53º Batalhão de Infantaria de Selva, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.       O Edital encontra-
se disponível a partir do dia 22/03/2019, de segundafeira à quinta-feira 
de 08:00h às 17:00h, e às sextas-feiras de 08:00h às 12:00h (Horário de 
Brasília), na Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do 53º Batalhão 
de Infantaria de Selva e no site www.comprasgovernamentais.gov.br – 
consulta – licitações-aviso de licitação – informar o número da Licitação 
(03/2019) e código da UASG (160167). Podendo ainda ser solicitado pelo 
e-mail: 53bispregoeiro@gmail.com. Entrega das propostas a partir de 22/03/2019 
às 08:00h no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: 
dia 04/04/2019 às 10:00h no site www.comprasgovernamentais.gov.br 
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