
Os personagens Marcelo e Geraldo são apresentados aos caminhoneiros, que passam a
conhecer os resultados da pesquisa “O Perfil do Caminhoneiro no Brasil”, mostrando 
como vive e o que pensa o motorista de caminhão que dirige pelas estradas do país.

O caminhoneiro é convidado a fazer parte dessa grande mobilização de enfrentamento da 
exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. Ele recebe informa-
ções sobre o tamanho do problema e sobre as implicações legais e psicológicas decorren-
tes da exploração sexual de crianças e adolescentes. O primeiro guia deixa claro que o mo-
torista de caminhão tem um papel fundamental nas ações de prevenção e enfrentamento, 
atuando como agente de proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

Ao final desta ficha de apoio, encontram-se sites de referência para pesquisas complementares.

Conteúdos abordados no Guia 1:
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1. Valorização da ação profissional designada ao caminhoneiro, enfatizando a
 importância da responsabilidade individual para seu cumprimento;
2. Estudos de pesquisa realizados pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  
 apontando os maiores problemas enfrentados pelos caminhoneiros;
3. Mobilização nacional e internacional no enfrentamento à exploração sexual de 
 crianças e adolescentes;
4. Conscientização das reais condições de desigualdade social e pobreza no Brasil;
5. O Programa Na Mão Certa;
6. O caminhoneiro como agente de proteção dos direitos de crianças e adolescentes.
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Principais dicas para o momento da entrega ao caminhoneiro:

1. Explicar o conceito da expressão “um novo Brasil”: a união de esforços indivi-
duais, ainda que separados por longas e diferentes rodovias, pode resgatar condi-
ções mais dignas de vida pessoal, familiar e profissional;

2. Organizar rodas de conversas para esclarecer que o Guia 1 aborda parte dos desa-
fios encontrados pelos caminhoneiros em seu trabalho, reforçando a importância 
desse profissional no enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes 
nas rodovias brasileiras;

3. Inserir a entrega e apresentação para leitura do guia (coletiva ou em pequenos 
grupos);

4. Perguntar aos caminhoneiros sobre como se dão suas relações familiares e pro-
fissionais, tendo em vista, principalmente, os longos períodos que passam fora de 
casa, nas estradas;

5. Sugerir ao caminhoneiro que faça uma leitura informal do guia, junto com essas 
pessoas, destacando a importância de seu trabalho para atender às várias regiões 
brasileiras e chegar até elas enfrentando dificuldades locais climáticas, sociais e 
rodoviárias.

Referências complementares na internet

1. Childhood Brasil
 www.wcf.org.br

2. Programa Na Mão Certa 
 www.namaocerta.org.br

3. Programa Laços da Rede
 www.wcf.org.br/lacosdarede

4. Secretaria Especial de Direitos Humanos  
 www.sedh.gov.br

5. Portal Pró-Menino 
 www.promenino.org.br
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