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QUER AJUDAR DE VERDADE? APOIE E DIVULGUE ESTA 

CAMPANHA... 

 

NÃO DÊ ESMOLAS  

É necessário rever o conceito de que esmola ajuda. Mesmo com esta intenção, 

acaba-se contribuindo para que a pessoa continue em situação de trabalho 

infantil nas ruas, mantendo relações de exploração infantil, dependência química 

e exposição a todos os tipos de violência.  

Pedir dinheiro também é uma forma de Trabalho Infantil. 

DENUNCIE 

Viu uma criança ou adolescente em trabalho infantil nas ruas?  Disque 153. A 

Abordagem especializada em trabalho infantil será acionada e encaminhará 

estas crianças/adoelscente e suas famílias para acompanhamento social no 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 
INCLUSÃO SOCIAL NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL...UM DOS CAMINHOS PARA A ELIMINAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. 

 CONSUMA COM CONSCIÊNCIA 

Não compre produtos vendidos por crianças/adolescentes e não adquira 

produtos de empresas que utilizam a mão de obra infantil em sua produção direta 

e/ou indireta.  O consumidor tem em suas mãos a oportunidade de boicotar a 

aquisição desses produtos, contribuindo assim para a   revisão da política 

empresarial referente exploração infantil. 

                                      

CONTRATE APRENDIZES 

Se você possui uma empresa de grande ou pequeno porte vc pode ajudar na 

mudança do quadro atual de trabalho infantil, oferecendo oportunidades de 

trabalho para aprendizes, a partir de 14 anos. 

O incentivo à inclusão social no mercado de trabalho para adolescentes, jovens 

e pessoas com deficiência é fundamental no desenvolvimento da 

conscientização da sociedade. A Lei 10.097/2000, conhecida também como Lei 

da Aprendizagem, garante esse direito. 
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A Lei de Aprendizagem estabelece que empresas devem ter de 5% a 15% de 

adolescentes/ jovens aprendizes entre seus empregados, cujas funções 

demandem formação profissional. 

Seja um empresário consciente e invista em novos projetos de vida para 

adolescentes e jovens. 

Trabalho Infantil NÂO, Trabalho Protegido SIM... conheça a Lei. (Aprendiz).  

 

 

 USE SUA REDE SOCIAL PARA MOBILIZAR E SENSIBILIZAR 

Ao longo dos últimos 10 anos as redes sociais têm exercido grande influência 
na vida das pessoas. 

O poder das redes sociais influencia as motivações das pessoas conectadas, 

aumentando a possibilidade de que informações importantes espalhem-se 

proporcionando mudanças de pensamento e comportamento. 

SEJA PROTAGONISTA ... A LUTA POR UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA E 

IGUALITÁRIA NÃO PODE PARAR ATÉ QUE TODOS CONSIGAM EXERCER 

OS MESMOS DIREITOS E DEVERES. 

 

AJUDE OS PROJETOS SOCIAIS 

Você pode ajudar projetos sociais da área da infância e adolescência doando 

parte do seu imposto de renda ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente- CMDCA. Você ganha porque doa parte do que já teria mesmo que 

pagar e, ao mesmo tempo, colabora com uma causa nobre. Com este recurso o 

CMDCA financia projetos sociais das OSC existentes no município. 

Doe, faça parte desta campanha e contribua com um futuro melhor para as 

crianças e adolescentes de nosso município. 

Outra alternativa é o trabalho voluntário junto às Organizações da Sociedade 

Civil – OSC.  

Os voluntários não doam somente o seu tempo e sua solidariedade, mas 

respondem a um impulso humano fundamental: a vontade de colaborar, de 

ajudar e de melhorar a qualidade da vida em comum. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


