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30 mil crianças de 5 a 9 anos
trabalham no Brasil, diz IBGE
Negros e pardos eram maioria entre os ocupados no ano passado; apenas 26% recebem algum tipo de remuneração
Ana Cristina Campos
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No Brasil, em 2016, segundo os dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada ontem pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de
um total de 40,1 milhões de
crianças e adolescentes no
grupo de 5 a 17 anos, 1,8 milhão estavam no mercado de
trabalho. O nível de ocupação
para esta população foi 4,6%,
principalmente concentrado
no grupo de idade de 14 a 17
anos.
Entre as crianças de 5 a
9 anos de idade, 0,2% encontrava-se ocupada em 2016,
ou aproximadamente 30 mil
crianças, enquanto no grupo
de 10 a 13 esse percentual
era de 1,3% ou aproximadamente 160 mil crianças. De
14 a 15 anos, 6,4% dos jovens
estavam ocupados (430 mil)
e de 16 a 17 anos eram 17%
(cerca de 1,2 milhão).
As crianças pretas ou
pardas eram maioria entre
as ocupadas, representando
64,1%. Entre as crianças ocupadas de 5 a 13 anos, 71,8%
eram pretas ou pardas, e para
o grupo de 14 a 17 anos, o
percentual de pretas ou pardas foi de 63,2%
Na média, no Brasil,
81,4% das crianças e adolescentes ocupados frequentavam a escola no ano de 2016.
A desagregação por grupo
de idade mostrou que 98,4%
das crianças de 5 a 13 que se
encontravam ocupadas frequentavam a escola. Para o
grupo de 14 a 17 esse percentual foi 79,5%. Das crianças
de 5 a 17 anos ocupadas que
frequentavam a escola, 94,8%
estudavam na rede pública e
5,2% na rede privada.
Renumeração
Dentre as pessoas ocupadas de 5 a 13 anos de idade,
apenas 26% recebiam remuneração enquanto as demais
não a recebiam. Já no grupo
de 14 a 17 anos, 78,2% recebiam remuneração, enquanto
os demais não. A agricultura
era a principal atividade das
crianças trabalhadoras de 5 a
13 anos, concentrando 47,6%
delas. Já para os ocupados de
14 a 17 anos, a principal atividade era o comércio, com
27,2% deles. Além disso, enquanto 66% do grupo de 14
a 17 estavam ocupados na
condição de empregado, 73%
das crianças de 5 a 13 anos
ocupadas eram trabalhadores familiares auxiliares.
Dentre os ocupados de
14 e 15 anos de idade na posição de empregado, 89,5%
não tinham carteira de trabalho assinada. Entre os jovens
empregados de 16 e 17 anos,
o percentual dos que tinham
registro em carteira foi de
29,2% em 2016, os demais
não eram registrados.
O rendimento médio
mensal real habitualmente
recebido de todos os trabalhos, aponta o IBGE, pelas
pessoas de 5 a 17 anos de idade, ocupadas na semana de
referência, com rendimento
de trabalho em 2016, foi estimado em R$ 514.
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Tecnologia
nas alturas
As mulheres brasileiras receberam, em média, 22,9% menos do que os homens no ano passado

Disparidade entre ricos e pobres
Ana Cristina Campos
Da Agência Brasil

Dados divulgados ontem pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) mostram que, em
2016, 1% dos trabalhadores com os
maiores rendimentos recebia por mês,
em média, R$ 27.085 - o equivalente
a 36,3 vezes mais do que a metade da
população com os menores rendimentos, que ganhava, em média, R$ 747.
A massa de rendimento médio mensal
real domiciliar per capita alcançou R$
255,1 bilhões em 2016.
A parcela dos 10% com os menores rendimentos da população detinha
apenas 0,8% do total, enquanto os 10%
com os maiores rendimentos ficaram
com 43,4%.
O grupo dos que têm maior rendimento tem uma parcela da massa
de rendimento superior à dos 80% da
população com os menores rendimentos (40,8%). O rendimento domiciliar
per capita é a divisão dos rendimentos

domiciliares pelo total de moradores.
No país, o rendimento médio real
domiciliar per capita foi R$ 1.242. As
regiões Norte e Nordeste apresentaram
os menores valores (R$ 772) e a região
Sudeste o maior, R$ 1.537.
Outras rendas
Da remuneração média mensal
domiciliar per capita, 74,8% provêm
do trabalho e 25,2% vêm de outras
fontes, principalmente aposentadoria
e pensão (18,7%). A Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua), do IBGE, também
apontou diferenças salariais entre
homens e mulheres. No ano passado,
elas receberam, em média, R$ 1.836,
o que equivale a 22,9% menos do que
os homens (R$ 2.380).
O Sudeste registrou a maior média
de rendimento para homens, R$ 2.897,
e mulheres, R$ 2.078. No entanto, a
região também teve a maior desigualdade salarial do país: as mulheres ganham 28,3% menos do que os homens.

Supremo proíbe o uso do
amianto em todo o país
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem
proibir uso do amianto do tipo
crisotila, material usado na
fabricação de telhas e caixas
d’água. A decisão dos ministros foi tomada para resolver
problemas que surgiram após
a decisão da Corte que declarou a inconstitucionalidade
de um artigo da Lei Federal
9.055/1995, que permitiu o
uso controlado do material.
Com a decisão, tomada por 7

votos a 2, não poderá ocorrer
a extração, a industrialização
e a comercialização do produto em nenhum estado do país.
Durante o julgamento não foi
discutido como a decisão será
cumprida pelas mineradoras,
apesar do pedido feito por um
dos advogados do caso, que
solicitou a concessão de prazo para efetivar a demissão
de trabalhadores do setor e
suspensão da comercialização. Em agosto, ao começar a

julgar o caso, cinco ministros
votaram pela derrubada da lei
nacional, porém, seriam necessários seis votos para que
a norma fosse considerada inconstitucional. Dessa forma, o
resultado do julgamento provocou um vácuo jurídico e o uso
do amianto ficaria proibido nos
estados onde a substância já foi
vetada, como em São Paulo, Rio
de Janeiro e Rio Grande do Sul,
mas permitida onde não há lei
específica, como em Goiás.

Emissões de passaportes
exigirão menos documentos
Yara Aquino
Da Agência Brasil

A partir de dezembro, o cidadão que for tirar o passaporte precisará apresentar um número menor de documentos. A
dispensa dos comprovantes de
quitação eleitoral, de serviço
militar e do comprovante de
pagamento da taxa começará
a ser implementada gradualmente a partir do fim do próximo mês e valerá para todo o
país até o final de 2018. A medida faz parte do programa do

Governo Federal Brasil Eficiente. Criado em março deste ano,
o programa tenta desburocratizar a oferta de serviços e reduzir custos. Além da emissão
do passaporte, outros serviços
vão passar por processo de
desburocratização. “O objetivo
é a simplificação administrativa, a modernização da gestão
e a melhoria da prestação dos
serviços públicos tanto para os
cidadãos e sociedade civil como
para as empresas com que o governo tem relação. É um modelo que busca também reduzir

custos”, explicou a subchefe de
articulação e monitoramento
da Casa Civil, Natália Marcassa.
No caso do passaporte,
permanece a obrigatoriedade
de apresentar o documento de
identidade, CPF e naturalidade.
Os documentos que tiveram a
apresentação dispensada serão
buscados na base dados do governo pelo órgão responsável
pela emissão do passaporte.
Assim, o cidadão não terá que
solicitar um documento em um
órgão governamental para em
seguida entregar em outro.

A forma como os consumidores pesquisam e fazem
reservas para suas viagens está experimentando uma
importante mudança, impulsionada em grande parte
pela revolução digital. A SAP anunciou uma nova
versão do SAP Hybris Commerce Travel Accelerator,
solução de comércio específica para o setor de viagens.
A novidade permite às companhias aéreas manter
preços e promoções consistentes em vários canais –
web, dispositivos móveis, quiosque, balcões de venda,
sistemas a bordo/em vôo, centros de atendimento e
distribuição –, atendendo às demandas e expectativas
do número crescente de passageiros digitais. O SAP
Hybris Commerce Travel Accelerator é compatível
com o padrão New Distribution Capability (NDC),
padrão da Associação Internacional de Transportes
Aéreos (IATA) e garante aos provedores de serviços
de viagem as modernas práticas já utilizadas na área
de varejo. A solução inclui recursos importantes como
ofertas personalizadas, acessíveis tanto a clientes
digitais como àqueles que se dirigem a pontos de
atendimento físicos.

Cinco estrelas
Com cinco estrelas de pontuação, a X-Class recebeu
o maior resultado possível no teste de segurança
independente “Euro NCAP”. A picape da MercedesBenz apresentou resultados relevantes nas categorias
de segurança aos ocupantes, segurança infantil,
proteção para pedestres e sistemas de assistência.
A mais recente aposta da Mercedes-Benz deve este
resultado, acima de tudo, à sua estrutura com célula
de passageiros de alta resistência e com extremidades
dianteiras e traseiras capazes de absorver energia
por meio de deformação controlada. Além disso, o
modelo conta com inúmeros sistemas de segurança
para o segmento de picapes médias. Como itens de
série, a Classe X oferece, por exemplo, sete airbags e
o sistema de fixação i-Size para dois assentos infantis.
Os outros destaques de segurança incluem Assistente
Ativo de Frenagem (Active Brake Assist) e Alerta de
Saída de Faixa (Lane Keeping Assist). Adicionalmente
a essas tecnologias, estão o programa de estabilidade
de reboque, monitoramento da pressão dos pneus,
controle de cruzeiro, faróis LED, além de câmera
traseira e outra de 360 graus como opcionais.
Destaque
O Renault Kwid, SUV compacto e urbano recémlançado no Brasil, foi eleito o “Carro de Passeio 1.0” na
premiação Carsughi L’Auto Preferita, realizada em São
Paulo. A Renault também venceu na categoria “Marca
com maior destaque em 2017” na edição deste ano.

Mitsubishi Cup
Os termômetros passaram dos 30 graus no
Autódromo Velo Città, mas o que esquentou mesmo foi
a disputa pelo campeonato 2017 do o rali cross-country
de velocidade Mitsubishi Cup. As cinco categorias
chegaram sem definições à sétima e última etapa do
ano, e as duplas precisaram acelerar para garantir um
bom resultado. Depois de percorrer duas especiais de
cross-country de 32km cada, os competidores ainda
encararam o rallycross, prova que mescla terra e
asfalto na pista do Velo Città com carros lado a lado.
André Miranda foi o piloto campeão da temporada na
categoria L200 Triton Sport RS.

Torino
As primeiras 12 unidades do ônibus urbano
Marcopolo Torino S já estão em aplicação e rodam
em algumas cidades brasileiras. Os veículos
foram adquiridos pelo Grupo GA Brasil, uma das
principais operadoras de transporte público do País,
e incorporados à frota de empresas pertencentes
ao grupo. O Marcopolo Torino S tem 11.250 mm de
comprimento total com 37 poltronas do modelo City
Estofada. É equipado com duas portas de acesso,
elevador hidráulico para total acessibilidade, itinerário
eletrônico e preparação para internet sem fio (Wi-Fi).
Virtual
Enquanto o BMW X2 não chega ao mercado, os
usuários de smartphones podem inseri-lo digitalmente
em qualquer ambiente graças ao novo recurso
“tecnologia aumentada”, do aplicativo Snapchat. A BMW
é a primeira marca mundial a aproveitar o potencial da
nova função, que permite visualizar e configurar em
três dimensões o último modelo da linha X.

