
BELO HORIZONTE LIVRE DE TRABALHO INFANTIL

O trabalho infantil é toda e qualquer atividade econômica e/ou de 
sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remunerada ou 
não, realizada por crianças e adolescentes.

Segundo o artigo 7º da Constituição Federal, o trabalho infantil é 
proibido por lei a qualquer hora e em qualquer lugar. Ao 
adolescente, o trabalho só é permitido a partir de 16 anos, em 
atividades que não prejudiquem seu desenvolvimento ou na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Veja se você contribui com o trabalho infantil 
respondendo as questões abaixo:

>..Você compra doces, balas, flores, velas, amendoins, pano de 
....prato ou qualquer outro produto de crianças e adolescentes?
>..Você permite que alguma criança ou adolescente tome conta  
....do seu carro quando estaciona na rua?
>..Você dá esmolas, seja em dinheiro ou pagando refeições e
....guloseimas, para crianças nas ruas?
>..Você responsabiliza os filhos mais velhos, mas ainda crianças, 
....pelos cuidados diários com os menores, sem perceber que 
....todos eles precisam de proteção?
>..Você trabalhou quando criança e acredita que o trabalho  
....infantil não é prejudicial?
>..Você acha que no caso de famílias com baixa renda, o trabalho 
....infantil ajuda financeiramente e no amadurecimento da  
....criança?

Se você marcou pelo menos uma das perguntas, 
VOCÊ contribuiu para o trabalho infantil 
direta ou indiretamente!



RAZÕES PARA VOCÊ NÃO CONTRIBUIR PARA 
O TRABALHO INFANTIL:

> A rua é local de risco social
> As crianças e adolescentes que trabalham, mendigam ou 
...fazem malabarismo nas ruas  correm riscos de atropelamento
> Exposição excessiva ao sol
> Queimaduras por malabares
> Quedas
> Aliciamentos por adultos exploradores e outros

> Abandono Escolar
O trabalho infantil traz prejuízos ao rendimento escolar e 
umagrande parte das crianças ou adolescentes nesta condição 
abandona a escola prejudicando seu futuro profissional.

> Danos à Saúde
Geralmente as atividades exercidas por crianças e adolescentes 
são aquelas atividades perigosas, que exigem grande esforço 
físico e em condições inseguras.
A exposição ao trabalho infantil, pode causar deformações 
ósseo musculares, cansaço, absorção de substâncias tóxicas, 
acidentes, dentre outros.

Não contribua para o trabalho infantil.  Quando se 
deparar com esse tipo de violação de direitos, denuncie: 

DISQUE 100 

Telefones dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte:

Plantão do Conselho Tutelar: 3277-1912
Atendimento de segunda à sexta-feira, das 18h às 8h. 
Atendimento 24 horas nos finais de semana e feriados.

Regional Barreiro: 3277-8925

ACIONE O CONSELHO TUTELAR 
DA SUA REGIONAL

BRINCAR, ESTUDAR, 
APRENDER, VIVER, SONHAR....

Regional Venda Nova: 3277-5512 
Regional Pampulha: 3277-7970

Regional Nordeste: 3277-6122 
Regional Leste: 3277-4407 

Regional Norte: 3277-6655
Regional Noroeste: 3277-7168 

Regional Centro-Sul: 3277-4757

Regional Oeste: 3277-7008


