COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
APURAR A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO
BRASIL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – CPITRAB

REQUERIMENTO NO

, DE 2013

(Da Sra. SANDRA ROSADO)

Requer a realização de Audiência
Pública para debater o tema: Trabalho
Infantil e Educação.

Senhor Presidente:
Requeremos, com fundamento no art. 255 do Regimento
Interno, a realização de audiência pública, no âmbito desta Comissão, para
debater o tema: Trabalho Infantil e Educação.
Para tanto, solicitamos que sejam ouvidos:
a Coordenadora Executiva da Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, Iracema Nascimento, e
o Representante do Fundo das Nações Unidas para
a Infância (em inglês United Nations Children's
Fund - UNICEF) no Brasil.

JUSTIFICAÇÃO

Segundo reportagem veiculada no jornal Folha de São
Paulo, com base nos dados do Censo de 2010, o trabalho de crianças e
adolescentes reduz a presença na escola. O percentual de pessoas que não
frequentavam escola e trabalhava, no grupo de idade de 10 a 14 anos, era de
10,5% do total. Já para os que não tinham emprego essa proporção era menor:
3,1% do total de crianças nessa faixa etária.
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Portanto é muito importante investigarmos essa maléfica
relação, na medida em que o trabalho precoce compromete não somente o
desenvolvimento individual e pessoal do jovem, mas também,
consideravelmente, o desenvolvimento socioeconômico do País.
O trabalho impede que crianças e adolescentes
frequentem a escola na idade adequada, transformando-os em adultos com
baixa escolaridade e, consequentemente, trabalhadores sem qualificação
profissional.
Tem-se, assim, que o adiamento de um ano do jovem na
entrada no mercado de trabalho acarreta um aumento considerável na sua
escolaridade, razão pela qual, na maioria das vezes, trabalhadores que
começaram a trabalhar na infância apresentam uma redução significativa nos
rendimentos quando adultos.
Ante o exposto, pedimos o apoio dos Ilustres Pares para
a aprovação do presente requerimento.

Sala da Comissão, em

de

Deputada SANDRA ROSADO
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de 2013.

