
como um gesto de carinho. 
O diretor-presidente do Ins-
tituto, Iro Schünke, também 
aproveitou para algumas 
palavras e reafirmou o com-
promisso em buscar sempre 
alternativas para acabar com 
o trabalho infantil. O primei-
ro seminário ampliado de 

Às crianças, nada de trabalho
Em Santa Cruz do Sul, seminário debateu desafios para acabar com exploração profissional de menores
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Promovido pelo Instituto Crescer Legal, evento foi no Country Club Santa Cruz, na sexta-feira

Patrícia: fim do trabalho infantil

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

No Brasil, 2,3milhões de crianças trabalham, afirma procuradora

A LEI“
Para a criança, o melhor 
é estar na escola ou 
brincando. Talvez para 
os pais seja até o melhor 
o trabalho, mas para o 
pequeno não é.”

PATRÍCIA SANFELICE
Coor. do Coordinfância

UM BASTA!
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A sexta-feira foi de reflexão 
sobre o  trabalho infantil. No 
Country Club Santa Cruz, 
um evento promovido pelo 
Instituto Crescer Legal deba-
teu o assunto, frisando a im-
portância da permanência da 
criança no ambiente escolar e 
na ocupação do tempo vago 
com brincadeiras. Durante a 
manhã, a palestra foi com a 
Coordenadora Nacional de 
Combate à Exploração do 
Trabalho da Criança e do 
Adolescente (Coordinfância), 
Patrícia de Mello Sanfelice. 
Para ela, criança é criança. 
“Não existe essa de: ‘ah, pra 
essa criança é melhor estar 
trabalhando do que rouban-
do’. Para a criança, o melhor é 
estar na escola ou brincando. 
Talvez para os pais seja até o 
melhor o trabalho, mas para o 
pequeno não é”, ratificou ela.

Assistida por representan-
tes de diversas cidades da 
região, como secretários de 
educação, membros de conse-
lhos, psicólogos, entre tantos 
outros, Patrícia não poupou 
argumentos para defender os 
mais vulneráveis. Disse que 
“uma criança não faz sexo”. 
Que “criança é estuprada”, 
referindo-se inclusive as que 
já estão ingressando na ado-
lescência.

E como o assunto era infân-
cia/adolescência, estudantes 
do Crescer Legal marcaram 
presença. Na abertura, aco-
lheram os convidados e pedi-
ram que todos se abraçassem, 

No Brasil, o trabalho é proi-
bido até os 14 anos. Entre 
14 e 16 também, salvo na 
condição de aprendiz. Entre 
os 16 e os 18, o trabalho é 
permitido, exceto nas ativi-
dades perigosas, insalubres, 
penosas, noturnas (entre 22 
horas e 5 horas), prejudiciais 
ou que impeçam a frequên-
cia escolar, prejudiciais à for-
mação e ao desenvolvimento 
físico, moral, psicológico ou 
intelectual, todas constantes 
da Lista TIP (Piores Formas de 
Trabalho Infantil). 

Procuradora do Trabalho 
do Ministério Público do Tra-
balho no Rio Grande do Sul, 
Patrícia de Mello Sanfelice 
destacou na palestra que cer-
ca de 2,3 milhões de crianças 
estão em situação de trabalho 
no Brasil atualmente, seja na 
agricultura, no comércio infor-
mal, no tráfico. “Nosso com-
promisso com a comunidade 
internacional é de que erradi-
caríamos o trabalho infantil até 
2025. Mas precisamos repensar 
nossas estratégias se queremos 
alcançar este objetivo. O traba-
lho infantil é a perpetuação de 

um ciclo de vulnerabilidade 
que não se interrompe com 
facilidade. As respostas não 
estão todas prontas e não 
temos todas as saídas. Mas re-
fletir sobre o assunto de forma 
coletiva pode trazer resultados 
surpreendentes”, frisou a pro-
fissional, que parabenizou o 
trabalho desenvolvido pelo 
Instituto Crescer Legal. Segun-
do Patrícia, ele tem sido uma 
vitrine positiva no combate ao 
trabalho infantil.

Hoje, o Programa conta com 
a participação de quase 130 
jovens com idades entre 14 e 

17 anos, em sete municípios. 
Contratados como aprendizes 
por indústrias associadas ao 
Instituto, eles recebem re-
muneração e certificação de 
acordo com a Lei de Apren-
dizagem. No entanto, não 
realizam qualquer atividade 
nas empresas. Toda a carga 
horária é cumprida no âm-
bito do curso de formação 
– voltado à gestão rural e ao 
empreendedorismo –, tanto 
na instituição parceira, junto à 
família, na comunidade, como 
em viagens pedagógicas e 
visitas técnicas.

AGENDA

BAILES E FESTAS

· EMATER
Na terça, dia 14, reunião no 
Grupo de Mulheres Rurais de 
Linha Tapera, às 14 horas, no 
pavilhão da Comunidade Cató-
lica. Na quarta, dia 15, reunião 
no Grupo de Ferraz,  às 14 ho-
ras, no Pavilhão da  Escola Gon-
çalves Dias. Na quinta, dia 16, 
reunião no Grupo de Mulheres 
de Linha Dois de Dezembro, às 
14 horas, na Escola. 

· SEMENTES TROCA TROCA
A partir desta quinta, dia 16, 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural inicia a entrega 
de sementes de milho do 
programa Troca Troca. Foram 
410 pedidos antecipados,e os 
produtores terão 10 dias para 
a retirada. Mais informações 
pelo telefone (51) 3718-1039.

· ROMARIA
No dia 19 de agosto se realiza 
a 30ª Romaria de Nossa Se-
nhora da Assunção, em Rincão 
do São José, em Taquari. Have-
rá ônibus de Vera ruz, saindo 
às 11 horas da garagem da 
Empresa Castro. Informações 
com Marisa, pelo telefone 
(51) 99622-3891. A passagem 
custará R$ 20.

· SINE
O SINE de Vera Cruz informa as 
vagas disponíveis: operador 
de CNC - (usinagem e torno 
mecânico); auxiliar de eletrô-
nica, com curso; serralheiro, de 
preferência com experiência; 
auxiliar de depósito PCD; Ven-
da interna, com experiência 
registrada; motorista Entre-
gador de gás, com experiência 
registrada, curso MOPP, CNH 
AD; e auxiliar de produção 
(Mor). Informações pelo fone 
3718-4040.

· EXPOINTER
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural promove excur-
são para a Expointer no dia 
28 de agosto. Saída 6h30min 
e chegada em Vera Cruz às 
18h30min. Inscrições até o dia 
25, na secretaria, ao valor de 
R$ 25 por agricultor.

integração e capacitação com 
parceiros do Programa de 
Aprendizagem Profissional 
Rural teve como tema “Tra-
balho Infantil: um desafio 
em Rede” e foi realizado na 
sexta-feira, dia 10.

EM VERA CRUZ
A orientação sobre traba-

lho infantil também acontece 
em nível local. O Município, 
conforme o secretário de 
Educação, Cláudio Stoeckel, 
aderiu no ano passado ao pro-
grama “Trabalho Infantil: mi-
tos e verdades”, do Ministério 
Público do Trabalho. Nele, os 
estudantes de quarto e quinto 
anos do Ensino Fundamental 
aprendem sobre o tema, com 
a utilização de gibis, jogos, 
textos, entre outros. Essas ex-

periências, depois, são com-
partilhadas em nível regional, 
frisa o titular da pasta.

· SOCIEDADES
As Sociedades Mista Unidos, 
15 de Maio, Rosa Branca e a 
Victória avisam que domingo 
irão para Dona Josefa. Saída 
do ônibus às 12h30min de 
Entre Rios, passando em Vera 
Cruz e nos lugares de costume 
e na Linha Número Um até o 
local da festa.


