
Campanha Nacional
de Combate ao Trabalho Infantil

#TrabalhoInfantilEuCombato

O Sindicato Nacional de Auditores Fiscais do Trabalho vem a público no dia 12 

de junho, Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, lançar a 

Campanha Institucional 2020 e 2021 #TrabalhoInfantilEuCombato.

A Campanha se inicia hoje e se encerrará em 2021, Ano Mundial de Combate 

ao Trabalho Infantil. Ao longo desse período, toda a rede de proteção à criança 

e ao adolescente avaliará quais foram os avanços no Combate ao Trabalho 

Infantil e que desa�os teremos que enfrentar para erradicá-lo, em todas as 

suas formas, até o ano de 2025, conforme proposto pela Meta 8.7 da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Os Auditores-Fiscais do Trabalho alertam que a erradicação do Trabalho Infan-

til no Brasil até 2025, que já parecia distante em razão da perda da centralida-

de da pauta social pelo Governo Federal, hoje se apresenta como um futuro 

ainda mais distante.

As consequências da pandemia causada pela COVID-19 serão devastadoras, 

pois, acarretarão o crescimento do desemprego, o acirramento da miséria e o 

maior número de crianças e adolescentes que abandonarão a escola em razão 

do longo período de aulas presenciais suspensas.

Tudo isso implicará o aumento dos trabalhadores infantis que se juntarão aos 

2 milhões e 390 mil crianças e adolescentes que já trabalham no Brasil, segun-

do dados da PNAD Contínua 2016.

Contudo, ainda que o quadro de Auditores-Fiscais do Trabalho esteja sendo 

reduzido ano a ano, e com sucessivos retrocessos legislativos no âmbito traba-

lhista, o SINAIT e os Auditores-Fiscais do Trabalho rea�rmam a agenda urgente 

e prioritária de combater o Trabalho Infantil e conclama toda a rede de prote-

ção à criança e ao adolescente a unir forças para enfrentar este árduo desa�o.

Hoje, mais do que nunca, crianças e adolescentes precisam de nós. O Trabalho 

Infantil não pode seguir destruindo o presente e o futuro das famílias. Não 

pode encontrar espaço e desculpas na sociedade. Não pode existir.
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