
 

 

 
 

Folha de Fato 
Destaques da América Latina 

 
Visão Geral 
América Latina e o Caribe são regiões que apresentam áreas políticas de relativa força e fraqueza. 
Em termos de educação e trabalho infantil, vários países construíram um ambiente político que 
proporcionam condições viáveis para que jovens frequentem a escola e aprendam. O salário mínimo 
foi estabelecido a tal nível que permite que adultos que trabalhem de maneira formal possam sair da 
pobreza. Entretanto, em outras áreas, tais como as exigências de treinamento para professores, leis 
trabalhistas que permitem que pais que trabalham cuidem de seus filhos e proteção de seguro 
desemprego é preciso que haja mais progresso para que seja oferecida uma proteção adequada 
para as famílias e, no futuro, fortalecer as fundações do crescimento econômico. 
 
Das constatações globais apresentadas no novo relatório chamado “Alterando as Oportunidades 
Infantis”, os dados coletados em 33 países da região da América Latina e do Caribe foram deixados 
de fora desta ficha. As informações disponibilizadas surgiram da pesquisa de 29 a 33 países 
dependendo do indicador. 
 
Pontos Fortes 
 
Educação 
! Educação escolar é oferecida sem custo, através da conclusão da escolar secundária, em 

praticamente todos os países, apenas um fica de fora. 
! Todos os países dessa região possuem algum tipo de preparação para a educação 

especial em escolas públicas; em quase 80% dos países, crianças com necessidades 
especiais podem frequentar as mesmas salas de aulas que os outros estudantes. 

 
Trabalho e Renda 
! Todos os países estabeleceram um salário mínimo para o trabalho integral. Em todos os 

países, exceto dois, o salário mínimo é o suficiente para que um adulto, com um dependente, 
receba $2.00 por pessoa, por dia acima da linha da pobreza. 

! Em 25 dos 31 países em que os dados estavam disponíveis, o trabalho de risco é proibido 
para jovens abaixo da idade de 18 anos. 

 
Áreas Políticas que Requerem Atenção 
 
Educação 
! Em 15 dos 31 países da América Latina, o requerimento para os professores de ensino 

primário é apenas ter completado o ensino secundário; o mesmo para os professores de 
escola secundária em 9 países. 

 
Casamento Infantil 
! Em 14 países, a idade mínima permitida para que garotas se casem é menor que a idade 

mínima aplicada aos garotos, reforçando a desigualdade de gênero inerente do casamento 
precoce. 

 
 



 

 

 
 
Proteção de Renda Durante o Desemprego 
! Praticamente em todos os países da região, 30 de 31, existe uma garantia de renda para famílias 

desempregadas, entretanto, em 29 desses países, não existe a mesma proteção na área de 
trabalho informal. Isso é um sério problema visto a predominância do trabalho informal nessas 
regiões. 

 
Política de Trabalho Adulto 
! Mais de um terço dos países da América Latina (39%) não possuem garantia de pausas para 

amamentação para as mães assim que voltam a trabalhar. 
! Nenhum país fornece licença para atender as necessidades familiares, que possam ser 

usufruídas a critério do empregado ou uma licença para atender especificamente as 
necessidades educacionais de crianças. Cuba é o único país que oferece licença para as 
necessidades da família. Nenhum país fornece licença que pode ser tomada a critério de um 
funcionário ou licença especificamente para as necessidades educativas das crianças. 

! Apenas 6 países oferecem licença específica para que os pais atendam as necessidades 
de saúde de seus filhos, e apenas um país possui licença para emergências. 

 
O Centro de Análise Política Mundial (WORLD Policy Analysis Center) visa melhorar a quantidade ea 
qualidade dos dados comparativos da política pública global que afetam a saúde humana, o 
desenvolvimento, bem-estar, e equidade. 
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