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TRÁFICO DE PESSOAS - CONCEITO 
 

ráfico de Pessoas é o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 

pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao 

engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 

pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre 

outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem 

ou outras formas de exploração sexual, exploração do trabalho ou serviços forçados, escravidão ou 

práticas similares à escravidão, a servidão, extração de órgãos ou adoção ilegal. 

A definição do conceito do Tráfico de Pessoas é aceita internacionalmente e extraída do Protocolo 

Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à 

Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças (2000), 

conhecido como Protocolo de Palermo, instrumento ratificado pelo governo brasileiro em março de 

2004.  

 
 
 

SEMANA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO PELO ENFRENTAMENTO AO 

TRÁFICO DE PESSOAS: CAMPANHA CORAÇÃO AZUL  
 

O enfrentamento ao tráfico de pessoas é hoje uma questão que ocupa lugar de relevância na agenda 

política brasileira. Sua abordagem ganhou força no âmbito das políticas públicas com a implementação 

da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, promulgada pelo Decreto Presidencial (nº 

5.948, de 26 de outubro de 2006), que estabelece um conjunto de diretrizes, princípios e, sobretudo 

ações que nortearão a atuação do Poder Público no tema. 

Considerando que o tráfico de pessoas é um fenômeno complexo e multifacetado, para seu efetivo 

enfrentamento são necessárias ações articuladas e intersetoriais, envolvendo não só a área de justiça e 

segurança pública, mas também as diversas áreas e instituições que são afetas a esse tema nas suas 

vertentes de prevenção e de atenção às vítimas. Nesse sentido, sob a coordenação da Secretaria 

Nacional de Justiça e Cidadania, o Ministério da Justiça e Cidadania realizou a 3ª Semana de Mobilização 

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, entre os dias 25 e 30 de julho de 2016. 

A semana de mobilização está inserida na Campanha Coração Azul, iniciativa promovida 

internacionalmente pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime –UNODC, lançada durante 

P ioàMu dialà dasàMulhe es,à e à Vie a,à Áust ia,à e à à deà a çoà deà 9,à so à oà títuloà BlueàHea tà
Ca paig .  O Coração Azul representa a tristeza das vítimas do tráfico de pessoas e nos lembra da 

insensibilidade daqueles que compram e vendem outros seres humanos e, com isso, atentam contra a 

dignidade humana e que fere princípios de Direitos Humanos consagrados em inúmeros documentos 

internacionais ratificados por quase todos os países do mundo.  

 

T 
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Vale ressaltar que a iniciativa brasileira em aderir à Campanha do Coração Azul almeja fomentar a 

difusão de informações sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas entre os mais diversos estratos da 

sociedade brasileira, de forma a divulgar boas práticas, promover a sua prevenção e o incremento da 

justiça criminal. A campanha serve ainda para conscientizar e inspirar aqueles que detêm poder de 

decisão a promover as mudanças necessárias para enfrentar esse crime. 

O Ministério da Justiça aderiu à Campanha Coração Azul da ONU em 2013 e desde então na Semana de 

Mobilização efetua diversas ações nacionais em conjunto com a rede de Núcleos de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas (NETP), Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), 

Comitês Estaduais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, bem como a Defensoria Pública da União, 

Polícia Federal, CNBB, Rede um Grito pela Vida e demais atores.  

 

 

 

OBJETIVOS DA SEMANA DE MOBILIZAÇÃO 
 

1. Ampliar o conhecimento e mobilização da sociedade, das instituições públicas e privadas, e das redes 

para o enfrentamento ao tráfico de pessoas para o reconhecimento do fenômeno;  

 

2. Ampliar a participação da sociedade civil e indivíduos;  

 

3. Dar visibilidade às ações desenvolvidas pela rede para o enfrentamento ao tráfico de pessoas;  

 

4. Disseminar o tema nas redes sociais; e 

 

5. Fazer com que a Campanha Coração Azul seja vista como uma plataforma global para a prevenção e 

enfrentamento ao tráfico de pessoas, com foco na comunicação e informação. 

 

Neste ano a Coordenação de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas utilizou a mesma arte produzida em 

2015 que foi veiculada em redes sociais e imprensa em cartazes distribuídos entre os parceiros.  A arte, 

ueà t azà o oà sloga à aà f aseà Pa aà ueà oà so hoà ãoà vi eà a adilha ,à te à oà o jetivoà de alertar a 

sociedade sobre as armadilhas utilizadas pelos criminosos, que aproveitando dos sonhos e expectativas 

das pessoas (maioria das vezes em situação de vulnerabilidade), apresentam ofertas ilusórias com a 
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finalidade de exploração das vítimas. Sabemos que considerável parcela das vítimas traficadas acreditou 

na possibilidade da realização de um sonho: carreira profissional promissora, turismo ao redor do 

mundo, melhoraria nas condições de vida, casamento com estrangeiro etc. Seguem abaixo os tipos de 

artes produzidas, mantendo a idéia da Campanha do Coração Azul: 
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Fo a à i p essosà à ilà folde s,à à ilà a tazesà Li e dadeà ãoàseà o p a,àDig idadeà ãoàseàve de àeà
500 cartazes convites, distribuídos para a Rede de Núcleos e Postos, Comitês Estaduais de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de MT, MS e RR, e outros parceiros institucionais como: Ministério 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), Defensoria Pública da União, Delegacias da Polícia 

Federal, CNBB, CRAS dos Estados de maiores índices de denúncia de tráfico de pessoas segundo dados 

da Secretaria de Direitos Humanos extraídos do Disque 100 (MG, PA, RJ, SC, SE, SP), dentre outros. O 

material foi utilizado por esses parceiros nas suas ações durante a Semana Nacional.  

 Outra importante estratégia para chamar a atenção da sociedade e para divulgação da 

Campanha foi a iluminação de prédios e monumentos públicos na cor azul, realizada em diversos 

Estados brasileiros, conforme podemos visualizar no próximo item.   
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ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS PÚBLICOS NA COR AZUL 
 

AMAZONAS 

Prédios da SEJUSC, do Teatro Amazonas, da Câmara Municipal, da Assembléia Legislativa, da OAB, do 

Tribunal de Justiça do Amazonas e a ponte Rio Negro. 

 

 

 

BAHIA 

Elevador Lacerda. 
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CEARÁ 

Iluminação da Sede da Procuradoria da República em Fortaleza e das sedes do VAPT VUPT em Fortaleza, 

Sobral e Juazeiro do Norte. 

 

 

DISTRITO FEDERAL 

Palácio da Justiça, Anexo 2 do Ministério da Justiça e Palácio do Buriti. 

 

MARANHÃO 

Palácio dos Leões, Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, Tribunal de Justiça do Maranhão, 

Prefeitura Municipal e Tribunal Regional do Trabalho. 

MATO GROSSO 

Torre de TV do Centro América. 
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PARANÁ 

Curitiba: Sede Jocum Curitiba; Universidade Federal do Paraná; Polícia Federal; Palácio das 

Araucárias; Palácio do Iguaçu. 
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Foz do Iguaçu: Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional; Polícia Rodoviária Federal, Mesquita de Foz 

do Iguaçu. 

 

 

 

  

 

 

Maringá: Catedral de Maringá  

Jacarezinho: Prefeitura Municipal  

Teixeira Soares: Prefeitura Municipal  

União da Vitória: Ponte dos Arcos 
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PERNAMBUCO 

Tribunal de Justiça; Assembleia Legislativa; Prefeitura do Recife; Prefeitura de Olinda; Antena da TV 

Globo Nordeste, Polícia Rodoviária Federal, Praça das Esculturas em Porto de Galinhas, Secretaria 

Especial da Mulher em Ipojuca e o NTPM. 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania 
 

Guarulhos/SP: Antigo prédio da Câmara dos Vereadores  

TOCANTINS 

Superintendência Regional da Polícia Federal 
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AGENDA DE MOBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO NOS ESTADOS 
 

A 3ª Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas contou com importantes atividades que 

disseminaram ainda mais a informação acerca dos perigos relacionados ao tráfico de pessoas. Um dos 

focos principais foi alertar a sociedade para a prática do crime e incentivar que organizações da 

sociedade civil e instituições públicas possam se engajar na luta contra esse crime.  

A seguir serão descritas atividades realizadas, tanto pelos Núcleos e Postos que compõem a Rede 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, quanto por outros importantes parceiros que se 

engajaram no tema proporcionando um rico debate sobre o tráfico de pessoas no cotidiano da 

sociedade, contribuindo com a sensibilização e conscientização do público em geral. Dessa forma, 

espera-se aumentar a prevenção e o conhecimento sobre o problema. 

 

ACRE 

 

25 a 30 de julho de 2016 

Semana Azul – palestras, entrega de panfletos nas regiões de fronteira e escolas. 

Local: Municípios de Rio Branco, Brasiléia, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.  

Realização: CEETRAP-AC e SEPMulheres. 

 

Mobilização das Secretarias Estaduais do Acre, atividade de humanização nessas secretarias.  

Local: Secretarias Estaduais do Acre 

Realização: Humanização – Solicitaram a adoção como plano de fundo dos computadores a logo da 

semana azul além de sugerirem aos servidores vestirem roupas azuis. 

Realização: CEETRAP-AC e ASSECOM  

 

26 de julho de 2016 

Ação: Pitstop 

Local: Aeroportos, rodoviárias e pontos de táxi intermunicipais. 

Realização: NETP-AC / CEETRAP-AC; Articulação com a Infraero e Polícia Federal  
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ALAGOAS 

 

Durante todo mês 

Ações: 

Inserção de banner nas redes sociais (twitter, instagram e facebook) e envio de mala direta; sugestão da 
pauta para entrevista nas rádios, jornais, TV e sites; e envio de artigos para jornais impressos e sites de 
notícias do Estado. 

Realização: Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Alagoas 

 

27 de julho de 2016 

 

Ação: Panfletagem na rodoviária interestadual e no aeroporto. 

Realização: Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Alagoas 
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Dia de 29 de julho de 2016 

Ação: Oficina técnica para debater sobre o tema do Tráfico de Pessoas com o principal objetivo de 
integrar os órgãos de segurança, justiça e cidadania do estado para dar conhecimento e implementação 
ao Protocolo relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas previsto na Convenção 
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (UNTOC). 

Realização: Polícia Federal 

Local: Auditório da Infraero – Aeroporto Santa Maria 

AMAPÁ 

 

Dia 25 de Julho de 2016 

 8:30 às 11:00 h 

o Abertura Solene da referida Semana, no Auditório da Ouvidoria. 

 

 

19:00 h  

o Iluminação Azul dos órgãos públicos e monumentos. 

 

Dia 26 de Julho de 2016 

 

 8:30 às 11:30 h 
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o Panfletagem no Aeroporto Internacional de Macapá. 

 

 

o O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas promoveu um mini curso sobre Direitos 

Humanos e Cidadania. 

 Dia 27 de Julho de 2016 

8:30 às 11:30 h 

o Panfletagem na Rodoviária de Macapá. 
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Dia 29 de Julho de 2016 

8:30 às 11:30 h 

o Panfletagem na Orla de Macapá. 

o Ações do Centro de Atendimento à Mulher (CRAM) de Oiapoque em parceria com o NETP do 

Amapá. 

 

 

 

Dia 30 de Julho de 2016 

8:30 às 11:30 h 

o Panfletagem na festividade de São Tiago no Município  de Mazagão. 

Realização das Ações: Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Amapá 
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AMAZONAS 

 

Dia 21 de Julho de 2016 

Ação: Divulgação da 3ª Semana de Mobilização para 100% dos Municípios do Estado. 

Realização: SEJUSC/SEDUC/GRITO PELA VIDA/TJAM 

Local – Centro de Mídias do Seduc 

 

Dia 28 de Julho de 2016 

08 às 12:00h 

Ação: Diálogo e Debates sobre Tráfico de Pessoas no Contexto Nacional, tendo como orientadora 

Renata Braz Silva /MJ – Coordenadora Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério 

da Justiça, no Auditório do Sejusc. 

Realização: SEJUSC/ MJ/COMITÊ ESTADUAL 

Local – Auditório/SEJUSC 

 

 

09h 

Ação: Inauguração do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante do Cacau Pereira, 

Distrito do Município de Iranduba. 

Realização: SEJUSC 

Local – Posto Integrado de Polícia do Cacau Pereira. 
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11h 

Ação: Apresentação do Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

Realização: Comitê Estadual/SEJUSC 

Local – Auditório do Sejusc   

 

Período vespertino 

13:30 às 17:00h 

Ação: Exposição da Caixa Temática na esteira de bagagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. 

Realização: SEJUSC 

Local – Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. 

 

 

 

16 às 17:30 

Ação: Diálogo: Tráfico de Pessoas no Contexto Amazônico Profa.Ms. Flávia Melo – UFAM 

Realização: SEJUSC 

Local – Auditório do Sejusc.   
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Dia 29 de Julho de 2016 

8h às 11h e 14 às 16h 

Ação: Exibição simultânea, acompanhada de roda de conversa, do filme Anjos do sol, do diretor Rudi 

Lagemann, filme brasileiro que trata sobre a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. 

Realização: Sejusc/Seduc/ TJAM/Semed/Um grito pela vida. 

Local – Escolas: C.E Berenice Martins, Rua Encontro dasAguas S/N – Mauazinho; · EETI Ir.Gabrielle, Rua 

Barroso, S/N – Puraquequara;  Escola Estadual Gilberto Mestrinho, Rua Danilo Areosa, S/N- Bairro 

Colônia Antonio Aleixo;  Escola Municipal Nossa Senhora das Graças, Rua Pe Mário, N°211- Bairro 

Colônia Antônio Aleixo;  Escola Municipal Nova Vida, Rua Jerusalém, S/N – Bairro Mauazinho;  Escola 

Municipal Temistócles Gadelha, Rua Puruí , S/N – Bairro Jorge Teixeira.  

 

 

Dia 30 de Julho de 2016 

8h às 11h 

Ação: Abordagens educativas nos Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante- PHAAM.   

Local –  PHAAM/ Estação Rodoviária – Av. Mário Ypiranga Monteiro S/N;  PHAAM/Feira Coberta da 

Ceasa- Br 319, S/N;· PHAAM/AEROPORTO Av. Santos do Dumont, N°350 – Bairro Tarumã. 

 

Ação: Abordagens educativas  na Ponte Rio Negro e na  Barreira Policial - BR 174; Local –Am -070 e · Av. 

Torquato Tapajós- Bairro Lago Azul. 

Realização: Sejusc/Seduc/ TJAM/Semed/Um grito pela vida. 
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BAHIA 

 

Dia 25 de Julho de 2016 

o Ato de posse do Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; 

o Lançamento da Campanha Coração Azul; 

o Mesa de Abertura da Semana Estadual de Mobilização e Formação para Prevenção e Enfrentamento 

do Tráfico de Pessoas; 

Realização: SJDHDS, SPM e Governo Federal. 

Local – Auditório do SERPRO, Avenida Luis Viana Filho, 2357, Saboeiro, Salvador (BA). 

 

Dias 26 a 28 de Julho de 2016 

o Curso de formação inicial para gestores(as) e sociedade civil da rede e do comitê baiano de 

prevenção e enfrentamento do tráfico de pessoas – ministrado pela servidora Danielle Galdino 

(equipe CETP);  

o Oficina de enfrentamento ao tráfico de mulheres – P ojetoà P o oçãoàdosàDi eitosàHu a osàdasà
mulheres da Bahia: Cidadania e Erradicação da violência contra mulheresàu a asàeà u ais . 

Realização: SJDHDS, SPM e Governo Federal. 

Local – Auditório do SERPRO, Avenida Luis Viana Filho, 2357, Saboeiro, Salvador(BA) 
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o Ação de diálogo, panfletagem e adesivaço  no Terminal Marítimo de Salvador; 

o Ação de diálogo, panfletagem e adesivaçõ em aeroportos inseridos em cidades baianas das 

principais rotas de tráfico de pessoas: 

· Aeroporto Internacional de Salvador; 
· Aeroporto Jorge Amado (Ilhéus); 
· Aeroporto de Porto Seguro. 

o Ação de diálogo, panfletagem e adesivaço em rodoviárias inseridas em cidades baianas das 

principais rotas de tráfico de pessoas: Feira de Santana; Ilhéus; Itabuna; Porto Seguro; Salvador; 

Serra do Ramalho. 

 

 

Dia 29 de Julho de 2016 

o Missa de conscientização e em memória das vítimas, baianas e brasileiras, de tráfico de Pessoas. 

Local – Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, Largo do Bonfim, s/n, Salvador(BA) 
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o Congraçamento degustativa com gestores(as) e sociedade civil da rede e do comitê baiano de 

prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas 

Local – Sede do Núcleo de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Rua Frei Vicente, 10, 

Salvador (BA) 

o Ação de diálogo, panfletagem e adesivaço no Pelourinho – Centro Histórico, Salvador (BA) 

CEARÁ 

Durante todo o mês: 

o Campanha nas redes sociais e demais meios de comunicação. 

 

Durante toda a semana 

o Iluminação da sede da Procuradoria da República em Fortaleza e das sedes do VAPT VUPT em 

Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Ornamentação e distribuição de material preventivo. 

Realização: Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ceará 
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Dia 25 de Julho de 2016 

o Palestra preventiva com os trabalhadores da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. 

 

 

o Entrevista na Rádio da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará. 

o Entrevista na Rádio Universitária. 

Dia 26 de Julho de 2016 

o Palestra em parceria com a Pastoral do Migrante, da Arquidiocese de Fortaleza. 

Local: VAPT VUPT Messejana 
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o Distribuição do material informativo. 

o  

o Entrevista na TV Verde Mares. 

o Entrevista na Rádio Universitária. 

o Entrevista Tribuna Bang News. 

 

Dia 27 de Julho de 2016 

o Distribuição de material informativo no Vapt Vupt Messejana.  

Local: VAPT VUPT Messejana 

 

o Panfletagem em parceria com os técnicos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social.  

Local: Avenida Beira Mar. 
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o Entrevista na Rádio Universitária.  

o Ações na Superintendência Regional do Trabalho. 

 

Dia 28 de Julho de 2016 

Realização: Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) 

o Palestra preventiva no Centro de Inclusão Tecnológica e Social (CITS). 

Local: Bai oàVi e teàPi zo ,àte itó ioàdoà Pa toàpo àu àCea àPa ífi o . 

 

o Panfletagem do Aeroporto Internacional Pinto Martins. 

 

Dia 29 de Julho de 2016 

o Participação no Seminário "Percepção da Sociedade sobre Tráfico de Mulheres", em São Paulo. 

o Panfletagem do Aeroporto Internacional Pinto Martins. 



 

 

 26 

DISTRITO FEDERAL 

 

25 de julho de 2016 

o Abertura Solene da Semana Nacional de Mobilização pelo Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no 

Distrito Federal, que contou com a participação da Diretora Adjunta de Políticas para Justiça 

Alessandra Macedo e do Secretário de Justiça do Governo de Brasília o Sr. Marcelo de Lima. 

Local –  Plataforma F, ao lado da escada rolante da Plataforma A e B, 

Rodoviária do Plano Piloto - Brasília. 
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26 de julho de 2016 

o I Simpósio Distrital da Rede de Atenção ao Migrante, Refugiado e Tráfico de Pessoas 

Local – Auditório da Defensoria Pública da União, SAN, Centro Empresarial CNC 

 

 

27 de julho de 2016 

o II Encontro Técnico Distrital Federal da Rede de Atenção ao Migrante, Refugiado e Tráfico de 

Pessoas 

Local: Auditório da Defensoria Pública da União, SAN, Centro Empresarial CNC 

28 de julho de 2016 

Período noturno 

o CINE DEBATE: "Os impactos psicossociais do tráfico de pessoas" Documentário: R$1 - O outro lado 

da moeda, publicado em 2014. 

Debatedoras: Profª Doutoranda Flávia Timm e Profª M.Sc. Shyrlene Brandão. 

Local: Sala Top M-002  
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30 de julho de 2016 

o II Caminhada em Comemoração ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

Local: Atrás do Estacionamento 13 no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, ao lado do posto do Corpo de 

Bombeiros 

Realização das Ações: Diretoria de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas/NETP/DF 

 

 

 

GOIÁS 

25 de julho de 2016 

o Atividade no Posto da Policia Rodoviária Estadual na saída de Trindade, com distribuição de 

panfletos, folhetos, etc. 

26  e 27 de julho de 2016 

o Atividade no Posto da Policia Rodoviária Estadual na saída de Inhumas, Roda de Conversa e 

distribuição de panfletos, folhetos, etc. 

28 de julho de 2016 

o Atividade no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, com distribuição de panfletos, folhetos, etc.  

29 de julho de 2016 

o Atividade no Posto da Polícia Rodoviária Federal, saída para Hidrolândia e de Anápolis, com roda de 

conversa e distribuição de panfletos, folhetos, etc. 

 30 de julho de 2016 

o Palestra na Universidade Estadual de Goiás, e distribuição de panfletos, folhetos, etc.  

Realização das Ações: Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de Goiás. 
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MARANHÃO 

 

25 de julho de 2016 

Acendimento das luzes, na cor azul, em alguns espaços que colaboraram com a semana de mobilização, 

foram eles: Palácio dos Leões, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Tribunal de Justiça, 

Prefeitura Municipal e Tribunal Regional do Trabalho. 

26 de julho de 2016 

Ação conjunta com a Associação das Profissionais do Sexo do Maranhão – APROSMA, com distribuição 

de preservativos e orientações educativas a respeito do tráfico de pessoas  nos pistões, que são algumas 

avenidas/locais onde as profissionais do sexo, travestis e transexuais trabalham. 

27 de julho de 2016 

Reunião de trabalho com a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular 

(Sedihpop) e a Secretaria da Mulher para traçar estratégias junto com a rede de operadores do setor 

turístico e hoteleiro sobre tráfico de mulheres em áreas de turismo no Maranhão com o intuito de fazer 

um diagnóstico local visando a elaboração de um plano estadual de enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas. 
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28 de julho de 2016 

Reunião de trabalho com Associação das Profissionais do Sexo do Maranhão - APROSMA e Associação 

Maranhense de Travestis e Transexuais – AMATRA - sobre estratégias de enfrentamento ao tráfico 

humano com o objetivo de estreitar diálogos para conhecer as demandas daquele público. 

Observação: A campanha Coração Azul teve repercussão na mídia local, sendo realizadas 8 entrevistas: 

cinco na Tv, duas na rádio e uma no jornal escrito. 25 de julho de 2016 

Acendimento das luzes, na cor azul, em alguns espaços que colaboraram com a semana de mobilização, 

foram eles: Palácio dos Leões, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Tribunal de Justiça, 

Prefeitura Municipal e Tribunal Regional do Trabalho. 

 

MATO GROSSO 

25 de julho de 2016 

Período matutino e vespertino 

o Panfletagem no aeroporto. 

26  e 27 de julho de 2016 

o Panfletagem no terminal rodoviário 

28 de julho de 2016 

o Panfletagem no aeroporto. 

29 de julho de 2016 

o Oficina Tráfico de Pessoas: desafios à identificação da violação de direitos e proteção dos direitos às 

vítimas. 

30 de julho de 2016 

o Membros do Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CETRAP) e 

alunos do Curso de Serviço Social/UFMT realizaram panfletagem. 

Local: Praça Maria Taquara - Cuiabá. 

o Blitz Educativa no Centro, Praça Ipiranga, Praça Maria Taquara e Praça Alencastro. 
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MINAS GERAIS 

05 de julho de 2016 

o Roda de Conversa: Atenção a mulheres vítimas de violência, com o objetivo de discutir os pontos 

seguintes: apresentação da rede de atendimento as mulheres vítimas de violência e aspectos 

importantes para um atendimento qualificado; apresentação de um panorama dos desafios para a 

garantia dos direitos das mulheres; apresentação de um panorama de casos de violência contra 

mulheres já atendido pelo Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E qualificar a 

intervenção das portas de entrada, inclusive do NETP/MG, ao acessar mulheres vítimas de 

violência. 

Realização: PETP em parceria com a Superintendência de Enfrentamento a Violência Contra a 

Mulher/SEDPAC. 

Instituições convidadas: Centro Zanmi e Núcleo de Acolhimento em Direitos Humanos.  

Estimativa: 15 pessoas 

 

 

06 a 11 de julho de 2016 

o Mobilização de instituições do interior, BH e RMBH, através de contatos telefônicos, envio de 

materiais gráficos e de sugestões de atividades, para participação e realização a ações alusivas ao 

Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

Realização: Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Minas Gerais 
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25 de julho de 2016 

Período vespertino 

o Roda de conversa – Reflexões sobre abordagens preventivas para o enfrentamento ao tráfico de 

pessoas a partir da experiência do Projeto GIFTBOX em Minas Gerais.  

Local: Casa de Direitos Humanos – Plenária do 3º andar (Av. Amazonas, 558, Centro – Belo Horizonte – 

MG) . 

Participantes: 15 pessoas 

26 de julho de 2016 

Período vespertino 

o Roda de conversa – Adolescência e tráfico de pessoas: conversando para não cair nessa! 

Público-alvo: Adolescentes convidados 

Local: Centro de Referência da Juventude (Rua Aarão Reis, Centro – Belo Horizonte – MG). 

o Roda de conversa – Trabalho Escravo Infantil: violação, enquadramento jurídico, fluxo de atenção e 

responsabilização. 

Público-alvo: Membros do COMITRATE e convidados.  

Local: Casa de Direitos Humanos – Plenária do 3º andar (Av. Amazonas, 558, Centro – Belo Horizonte – 

MG) 

 

 

29 de julho de 2016 

o Ação informativa no Aeroporto de Confins em parceria com a Polícia Federal 

Público Atingido: 1.000 pessoas 
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27, 28 e 29 de julho de 2016 

 

o Instalação do Giftbox e realização de um Esquizodrama na Praça Sete,  intervenção preventiva em 

espaço de grande circulação com o objetivo de alertar e sensibilizar transeuntes para a temática 

tráfico de pessoas e despertar postura proativa de denúncia.  

Local: Praça Sete.  

Estimativa: espaço de grande circulação de pessoas, em média 100 pessoas/dia.  

Realização: Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas de Minas Gerais 
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PARÁ 

 

Semana de 25 a 30 de julho de 2016 

Atividade: Ação no Aeroporto Internacional de Belém 

Atividade:  Ação no Terminal Rodoviário de Belém 

Atividade: Ação no Terminal Hidroviário de Belém 

 

 

 

Realização: Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos/Diretoria de Cidadania e Direitos 

Humanos/Coordenadoria de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas/Posto Avançado 

de Atendimento Humanizado ao Migrante – PAAHM/PA 
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PARANÁ 

25 de julho de 2016 

Período matutino 

o Posse dos Membros do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas: Nomeação de 

membros para compor o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado do 

Paraná – CETP/PR -Decreto 4004 -04 de Maio de 2016 

Período vespertino 

o Ação com palestra educativa e roda de conversa sobre o tráfico de pessoas com 45 meninas. 

o Distribuição de pulseirinhas com o coração azul. 

Local: Centro de Socioeducação Joana Richa  

 

26 de julho de 2016 

Período vespertino 

Ação de Impacto no Aeroporto Afonso Pena: 

o  Desfile de moda com simulação de práticas de aliciamento para modelos e indústria têxtil, malas 

com mensagens de destaque circulando nas 5 esteiras de bagagem, simulação de práticas de 

aliciamento, distribuição de bexigas em forma de coração na cor azul, cenas e cenários de tráficos 

de pessoas, painel compensado com mãos de pessoas, carrinho de mercado com meninas 

maquiadas com placas de alerta sobre o tráfico de pessoas, malas gigantes com pessoas dentro e 

placas de alerta sobre o tráfico de pessoas, personalização de malas de viagem, meninas 

acorrentadas caminhando pelo aeroporto. 

27 de julho de 2016 

Período matutino  

Ação no Presídio Central Estadual Feminino – PCEF: 

o Palestra educativa sobre o tráfico de pessoas, distribuição de material sobre o tema de pulseiras 

com o coração azul.  

Público: Aproximadamente 50 mulheres 

Período vespertino 

Ação na Penitenciária Feminina do Estado do Paraná: 

o Palestra educativa sobre o tráfico de pessoas, distribuição de material sobre o tema e pulseiras com 

o coração azul. 

Público: Aproximadamente 40 mulheres. 
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Período noturno 

o Abertura do III Seminário Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – Foz do Iguaçu 

28 de julho de 2016 

Períodos matutino e vespertino 

o Participação de Silvia Cristina Xavier, como palestrante, no 3º Seminário Internacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a convite da Cáritas de Foz do Iguaçu. 

29 de julho de 2016 

Período vespertino0 

o Ação com palestra educativa sobre Tráfico de Pessoas, distribuição de material sobre o tema e de 

pulseiras com o coração azul. 

Local: Centro de Regime Semiaberto Feminino de Curitiba - CRAF 

30 de julho de 2016 

Período vespertino 

o Ação de impacto com distribuição de materiais sobre o tráfico de pessoas e Campanha Coração 

Azul, gaiola humana com meninas maquiadas, simulação de práticas de aliciamento, cenas e 

cenários de tráfico de pessoas, painel compensado com mãos sobre o tráfico de pessoas, malas 

gigantes com pessoas dentro e placas de alerta sobre o tráfico de pessoas, simulação de trabalho 

escravo em indústria têxtil, simulação de venda de órgãos.  

Local: Avenida Luiz Xavier - Calçadão da Rua XV  

31 de julho de 2016 

Período vespertino 

Encerramento da Campanha: 

o Ação de impacto realizada pela Jocum. Jovens com uma missão, em parceria com a SEJU/NETP/PR, 

Cáritas Diocesana, Itaipu Binacional.  

o Na Av. Juscelino Kubitschek-20 carrinhos de supermercado com mulheres, crianças e máquinas de 

costuras representando tráfico de órgãos, trabalho análogo ao de escravo e exploração sexual. 

Distribuição de materiais sobre o tráfico de pessoas e Campanha Coração Azul, simulação de 

práticas de aliciamento, cenas de tráfico de pessoas, plaquetas com alerta sobre o tráfico de 

pessoas. 
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PERNAMBUCO 

25 de Julho de 2016 

o Abertura da Campanha Coração Azul 

o Palestra no Centro de Referência de Assistência Social de Torrões  para  os usuários do Bolsa  

Família e outros. 

Local – Centro de Referência  de Assistência   Social de Torrões  

Material utilizado –  Panfletos do NETP e do Coração Azul. Adesivos 

Realização – Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado  de Pernambuco 

 

 26 de Julho de 2016 

o Ação de Sensibilização e Conscientização no TIP – Terminal Integrado de Passageiros – NETP – 12º 

BPM e Secretaria da Mulher da Prefeitura do Recife  

Local – TIP – Terminal Integrado de Passageiros 

Material utilizado – Panfletos do NETP e do Coração Azul. Adesivos 

Realização – Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de Pernambuco 
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o Palestra para Guarda Patrulha Maria da Penha, Guardas Escolares, servidoras da Secretaria da 

Mulher e Agente de Saúde. 
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27 de Julho de 2016 

o Palestra de Sensibilização e Conscientização NETP para os alunos da Escola Estadual de Muribeca. 

Local – Escola Estadual Edson Moury Fernandes de Muribeca/ Jaboatão dos Guararapes. 

Material utilizado – Adesivos Cartazes; Banner; Panfletos do NETP e  Coração Azul , e Adesivos 

Realização – Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado  de Pernambuco 

 28 de Julho de 2016 

o Blitz Educativa NETP e Polícia Rodoviária Federal (Cinema Rodoviário) 

Local – BR 101 

Material utilizado – Adesivos Cartazes; Banner; Panfletos do NETP e  Coração Azul , e Adesivos 

Realização – Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado  de Pernambuco 

 

o Palestra na Escola Mário Júlio em Nossa Senhora do Ó, na Escola Complexo Educacional e no Cras de 

Camela, Ipojuca Terceira idade. 
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29 de Julho de 2016 

o Palestra para os alunos de formação profissional  do Ipojuca/Secretaria Especial da Mulher do 

Ipojuca/NETP 

Local – CEMEP- Centro Municipal de Educação Profissional do município do Ipojuca 

Material utilizado – Panfletos do NETP e do Coração Azul. Material da PRF; Cartazes; Adesivos. 

Realização – Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado  de Pernambuco 

Dias 25 a 27 de julho de 2016 

09:00 às 16:00 horas 

o Palestra Preventiva em Escolas; 

o Programa de Rádio a Voz da Mulher; 

Tema: Semana Nacional de Mobilização pelo Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ipojuca 

o Iluminação da Secretaria Especial da Mulher e o NTPM.  

Local: Escolas e Rádio Ipojucana 

Realização – Núcleo de Prevenção ao Tráfico de Mulheres do Ipojuca /Secretaria Especial da Mulher do 

Ipojuca – PE 

 28 de julho de 2016 

o Audiência Pública na Câmara Municipal do Ipojucana 

Local: Câmara Municipal do Ipojucana 

Realização – Núcleo de Prevenção ao Tráfico de Mulheres do Ipojuca /Secretaria Especial da Mulher do 

Ipojuca – PE 

 

 29 de julho de 2016 

o Palestra Preventiva em Escolas 
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Realização – Núcleo de Prevenção ao Tráfico de Mulheres do Ipojuca /Secretaria Especial da Mulher do 

Ipojuca – PE 

30 de julho de 2016 

o   BLITZ na feira Municipal do Ipojuca  

o BLITZ com teatro ao ar livre tarde na praia de Porto de Galinhas  

Realização – Núcleo de Prevenção ao Tráfico de Mulheres do Ipojuca /Secretaria Especial da Mulher do 

Ipojuca – PE 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

25 a 30 de julho de 2016 

o Sensibilização e distribuição de panfletos e folderes a todos os transeuntes que circulam no hall do 

aeroporto. 

Local: Aeroporto Santos Dumont  

o Sensibilização e distribuição de panfletos e folderes a todos os transeuntes que circulam no hall do 

aeroporto. 

Local: Aeroporto Galeão 

Realização: PAAHM/Galeão; Guarda Municipal do Rio de Janeiro 
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RIO GRANDE DO SUL 

 

25 de julho de 2016 

o Entrega de panfletos e materiais alusivos à importância de combate ao Tráfico de Pessoas. 

Local: no Aeroporto Salgado Filho, na cidade de Porto Alegre 

 

26 de julho de 2016 

o Entrega de panfletos e materiais alusivos à importância de combate ao Tráfico de Pessoas  

Local:  Rodoviária Municipal da cidade de Porto Alegre 

 

27 de julho de 2016 

o Entrega de panfletos e materiais alusivos à importância de combate ao Tráfico de Pessoas.  

Local: Praça da Alfandega, região central da cidade de Porto Alegre 

28 de julho de 2016 

o Realização do 1º Seminário de Debate e Criação de Rede de Enfrentamento e Combate ao Tráfico de 

Pessoas, com a participação da Polícia Federal, Polícia Civil, Defensoria Pública Federal, Defensoria 

Pública Estadual, Ministério Público da União e Magistratura Federal. 

Local:  Auditório da Defensoria Pública da União 

29 de julho de 2016 

8h30  às 12hs 

o Palestra explicativa acerca das causas e conseqüências do Tráfico de Pessoas, realizada para um 

encontro de crianças e adolescentes vinculados ao Centro de Migrações. 

Realização das Ações – Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - NETP/RS Secretaria de 

Segurança Pública - SSP/RS 
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SÃO PAULO 

25 de julho de 2016  

o Iluminação do Palácio da Justiça de São Paulo. O evento contou com a presença do Secretário 

Nacional de Justiça e Cidadania, o Sr. Gustavo José Marrone de Castro Sampaio. 

Local: Tribunal de Justiça de São Paulo 

Realização: Comissão Judiciária Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Trabalho 

Escravo e Exploração Infantil do Tribunal de Justiça  

 

o Cerimônia de inauguração, na cor azul, do antigo prédio da Câmara dos Vereadores, em alusão à 

Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e à campanha Coração Azul. 

Local:Praça Getúlio Vargas, Centro, Guarulhos/SP 

Realização: Posto Avançado de Atendimento Humanizado aos Migrantes/ Secretaria de 

Desenvolvimento e Assistência Social/ Prefeitura de Guarulhos 

o Acendimento das Luzes da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, na cor azul. 
Realização: Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas/ Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania 

do Estado de São Paulo. 

 

26 de julho de 2016 

o Ações realizadas pelo Posto Humanizado Guarulhos – SP. 

o Palestra no CRAS Renda Cidadã 
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27 de julho de 2016 

13 às 17h 

o Atividade socieducativa sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas, ministrada pela equipe do 

Posto Humanizado, aos jovens participantes do programa Projovem Adolescente . 

Realização: Posto Avançado de Atendimento Humanizado aos Migrantes 

 

29 de julho de 2016 

o Panfletagem de conscientização do enfrentamento ao tráfico de pessoas e da Campanha Coração 

Azul, realizada pela equipe  do Posto Humanizado. 

Local: Saguões de embarque e desembarque, terminais 2 e 3, Aeroporto  Internacional de São Paulo, 

Guarulhos/SP 

Realização: Posto Avançado de Atendimento Humanizado aos Migrantes/ Secretaria de 

Desenvolvimento e Assistência Social/ Prefeitura de Guarulhos 

o I Simpósio Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Na ocasião, esteve presente o 
Secretário Nacional de Justiça, o Senhor Gustavo José Marrone de Sampaio. 

Local: Sede da Associação dos Advogados de São Paulo – AASP, sito à Rua Álvares Penteado, nº 151, 

Centro, São Paulo/SP. 

Realização: Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas/ Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania 

do Estado de São Paulo. 
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30 de julho de 2016 

o Atividade socioeducativa sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas, ministrada pela equipe do 

Posto Humanizado, às famílias beneficiadas pelo programa Renda Cidadã, na região do Bairro dos 

Pimentas e conjunto Marcos Freira. 

Local: Auditório do Centro de Integração de Cidadania –  CIC, conjunto Marcos Freire, Guarulhos/SP 

Realização: Posto Avançado de Atendimento Humanizado aos Migrantes/ Secretaria de 

Desenvolvimento e Assistência Social/ Prefeitura de Guarulhos 

 

12 a 21  de julho de 2016 

8h30 às 12h 

o Atividade socioeducativa sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas, ministrada pela equipe do 

Posto Humanizado, às famílias beneficiadas pelo programa Renda Cidadã, na região do Jardim São 

Paulo. 

Local: CRAS São João, Guarulhos /SP 

Realização: Posto Avançado de Atendimento Humanizado aos Migrantes/ Secretaria de 

Desenvolvimento e Assistência Social/ Prefeitura de Guarulhos 
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25 a 29 de julho de 2016 

o Panfletagem de conscientização do enfrentamento ao tráfico de pessoas e da Campanha Coração 

Azul, realizada pela equipe de Abordagem Social. 

Local: Via pública do Centro de Guarulhos/ SP. 

Realização: Posto Avançado de Atendimento Humanizado aos Migrantes/ Secretaria de 

Desenvolvimento e Assistência Social/ Prefeitura de Guarulhos 

 

 

30 de julho de 2016 

o “e i ioà Mulhe esà I ig a tes à e à pa e iaà o à aà “e eta iaà Mu i ipalà deà Políti asà pa aà

Mulheres 

Realização: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo SMDHC/PMSP 

Estimativa:  250 pessoas.  

Durante a Semana 
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o Circulação uma vinheta de 30 segundos divulgando a campanha do Coração 

 Azul nos ônibus da cidade de São Paulo e nas TVS das UBSs. 

o Iluminação de monumentos de azul. 

Realização: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo 

 

O ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS NAS MÍDIAS SOCIAIS 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-06/casos-de-abuso-e-exploracao-

sexual-de-criancas-aumentam-9-no-am-diz 

 

Casos de abuso e exploração sexual de crianças aumentam 9% no AM, diz secretaria 

 

Nos primeiros quatro meses de 2016, foram registrados 285 casos de abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes no Amazonas, um aumento de 9% na comparação com o mesmo período do 

ano passado, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. 

 

 

http://www.cenariomt.com.br/noticia/531251/oabmt-apoia-campanha-coracao-azul-contra-o-

trafico-de-pessoas.html 

 

OAB-MT apoia campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas 

 

A ca pa haà Co açãoàázul à o t aàoàt fi oàdeàpessoasà o taà o àoàapoioàdaàO de àdosàádvogadosàdoà
Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) para a mobilização da sociedade brasileira. Com o tema 

Li e dadeà ãoàseà o p a.àDig idadeà ãoàseàve de.àDe u ieàoàt fi oàdeàpessoas ,àoà la ça e toàdaà
campanha será no dia 7 de julho na Universidade de Várzea Grande (Univag). 

 

 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/07/estados-lancam-campanha-contra-trafico-de-

pessoas 

 

Estados lançam campanha contra tráfico de pessoas 

Diversos Estados realizam, ao longo desta semana, ações de conscientização e prevenção como parte 

da  Semana de Mobilização do Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoa. A campanha 

Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas começou nesta segunda-feira (25) e prevê atividades 

específicas até o próximo domingo (31) para mobilizar a sociedade e as instituições públicas para 

combaterem esse crime.  

 

https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=9Lb50gMrXh7PieQY8-tzJcZa2kow-lDI4lPaOjmHwMkMPrqZyL_TCAFodHRwOi8vYWdlbmNpYWJyYXNpbC5lYmMuY29tLmJyL2RpcmVpdG9zLWh1bWFub3Mvbm90aWNpYS8yMDE2LTA2L2Nhc29zLWRlLWFidXNvLWUtZXhwbG9yYWNhby1zZXh1YWwtZGUtY3JpYW5jYXMtYXVtZW50YW0tOS1uby1hbS1kaXo.
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=9Lb50gMrXh7PieQY8-tzJcZa2kow-lDI4lPaOjmHwMkMPrqZyL_TCAFodHRwOi8vYWdlbmNpYWJyYXNpbC5lYmMuY29tLmJyL2RpcmVpdG9zLWh1bWFub3Mvbm90aWNpYS8yMDE2LTA2L2Nhc29zLWRlLWFidXNvLWUtZXhwbG9yYWNhby1zZXh1YWwtZGUtY3JpYW5jYXMtYXVtZW50YW0tOS1uby1hbS1kaXo.
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=z9ZtLOP1JgnUrtggAbl2vEqy_HLPAYrG1dpPWRltL3AMRGS8yL_TCAFodHRwOi8vd3d3LmNlbmFyaW9tdC5jb20uYnIvbm90aWNpYS81MzEyNTEvb2FibXQtYXBvaWEtY2FtcGFuaGEtY29yYWNhby1henVsLWNvbnRyYS1vLXRyYWZpY28tZGUtcGVzc29hcy5odG1s
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=z9ZtLOP1JgnUrtggAbl2vEqy_HLPAYrG1dpPWRltL3AMRGS8yL_TCAFodHRwOi8vd3d3LmNlbmFyaW9tdC5jb20uYnIvbm90aWNpYS81MzEyNTEvb2FibXQtYXBvaWEtY2FtcGFuaGEtY29yYWNhby1henVsLWNvbnRyYS1vLXRyYWZpY28tZGUtcGVzc29hcy5odG1s
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=TzWDaCBxN5Ok8NWlY6qJdzj1_wkGvGX3OROc7_RAtCQsg5Skyb_TCAFodHRwOi8vd3d3LmJyYXNpbC5nb3YuYnIvY2lkYWRhbmlhLWUtanVzdGljYS8yMDE2LzA3L2VzdGFkb3MtbGFuY2FtLWNhbXBhbmhhLWNvbnRyYS10cmFmaWNvLWRlLXBlc3NvYXM.
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=TzWDaCBxN5Ok8NWlY6qJdzj1_wkGvGX3OROc7_RAtCQsg5Skyb_TCAFodHRwOi8vd3d3LmJyYXNpbC5nb3YuYnIvY2lkYWRhbmlhLWUtanVzdGljYS8yMDE2LzA3L2VzdGFkb3MtbGFuY2FtLWNhbXBhbmhhLWNvbnRyYS10cmFmaWNvLWRlLXBlc3NvYXM.
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http://www.correiodobrasil.com.br/rio-apresenta-cartazes-da-campanha-contra-o-trafico-de-

pessoas/ 

 

Rio apresenta cartazes da campanha contra o tráfico de pessoas 

 

Foram apresentados, nesta quarta-feira, no Palácio Guanabara, os cartazes que serão distribuídos pela 

cidade do Rio de Janeiro, como mais uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos, no âmbito da Semana do Coração Azul, contra o tráfico de pessoas. 

 

 

http://www.vermelho.org.br/noticia/284075-1 

 

Sejus apoia campanha nacional contra Tráfico de Pessoas 

 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, quase um milhão de pessoas são traficadas no 

mundo por ano. E esse número tem um agravante: 98% dessas pessoas são mulheres. Além disso, o 

tráfico de pessoas chega a movimentar mais de 30 bilhões de dólares no ano e, no Brasil, segundo o 

último relatório do Ministério da Justiça, mais de 1.500 pessoas foram vítimas do crime de tráfico de 

pessoas entre os anos de 2005 e 2011, em 18 estados do país. 

 

http://www.folhamax.com.br/cidades/mpe-adere-a-campanha-contra-trafico-de-pessoas/94241 

 

MPE adere a campanha contra tráfico de pessoas 

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso aderiu à a pa haà Co açãoàázul à o t aàoàt fi oàdeà
pessoas. Na última semana, entre os dias 25 a 30 de julho, a fachada dos prédios das Promotorias de 

Justiça da Capital e da Procuradoria Geral de Justiça receberam iluminação especial com a cor azul com 

o objetivo de chamar a atenção da sociedade sobre a problemática. 

 

 

http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1790394-luta-contra-trafico-de-pessoas-ganha-

sede 

 

Luta contra tráfico de pessoas ganha sede 

 

O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado da Bahia (NETP-BA), localizado no 

Pelourinho, foi reaberto na manhã desta sexta-feira, 29, como parte do encerramento da campanha 

"Coração Azul". 

 

 

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2016/07/pf-faz-operacao-salve-jorge-contra-trafico-de-

pessoas-no-amazonas.html 

 

PF faz operação 'Salve Jorge' contra tráfico de pessoas no Amazonas 

https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=mdBBWdgB2f48EJbtsPs6BHShrNiF5DN_RpUa42Ltra8sg5Skyb_TCAFodHRwOi8vd3d3LmNvcnJlaW9kb2JyYXNpbC5jb20uYnIvcmlvLWFwcmVzZW50YS1jYXJ0YXplcy1kYS1jYW1wYW5oYS1jb250cmEtby10cmFmaWNvLWRlLXBlc3NvYXMv
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=mdBBWdgB2f48EJbtsPs6BHShrNiF5DN_RpUa42Ltra8sg5Skyb_TCAFodHRwOi8vd3d3LmNvcnJlaW9kb2JyYXNpbC5jb20uYnIvcmlvLWFwcmVzZW50YS1jYXJ0YXplcy1kYS1jYW1wYW5oYS1jb250cmEtby10cmFmaWNvLWRlLXBlc3NvYXMv
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=kiY9JKPYMNTMikMTo5x3Jzz93nRHc_FFVdTuE1X7FNksg5Skyb_TCAFodHRwOi8vd3d3LnZlcm1lbGhvLm9yZy5ici9ub3RpY2lhLzI4NDA3NS0x
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=NA5UwCtHfixTyChIANOChpXL3UsjrXC8j5sGi2irYJvsre_0yb_TCAFodHRwOi8vd3d3LmZvbGhhbWF4LmNvbS5ici9jaWRhZGVzL21wZS1hZGVyZS1hLWNhbXBhbmhhLWNvbnRyYS10cmFmaWNvLWRlLXBlc3NvYXMvOTQyNDE.
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=UgqWfdBM61xFGQhcrOU1bhS4GPHcgdSTTzseHfOcPobsre_0yb_TCAFodHRwOi8vYXRhcmRlLnVvbC5jb20uYnIvYmFoaWEvc2FsdmFkb3Ivbm90aWNpYXMvMTc5MDM5NC1sdXRhLWNvbnRyYS10cmFmaWNvLWRlLXBlc3NvYXMtZ2FuaGEtc2VkZQ..
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=UgqWfdBM61xFGQhcrOU1bhS4GPHcgdSTTzseHfOcPobsre_0yb_TCAFodHRwOi8vYXRhcmRlLnVvbC5jb20uYnIvYmFoaWEvc2FsdmFkb3Ivbm90aWNpYXMvMTc5MDM5NC1sdXRhLWNvbnRyYS10cmFmaWNvLWRlLXBlc3NvYXMtZ2FuaGEtc2VkZQ..
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=k9CMGa68DyxnmudnlEuWEiGWEvla_CgVIFFefnPrr4zsre_0yb_TCAFodHRwOi8vZzEuZ2xvYm8uY29tL2FtL2FtYXpvbmFzL25vdGljaWEvMjAxNi8wNy9wZi1mYXotb3BlcmFjYW8tc2FsdmUtam9yZ2UtY29udHJhLXRyYWZpY28tZGUtcGVzc29hcy1uby1hbWF6b25hcy5odG1s
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=k9CMGa68DyxnmudnlEuWEiGWEvla_CgVIFFefnPrr4zsre_0yb_TCAFodHRwOi8vZzEuZ2xvYm8uY29tL2FtL2FtYXpvbmFzL25vdGljaWEvMjAxNi8wNy9wZi1mYXotb3BlcmFjYW8tc2FsdmUtam9yZ2UtY29udHJhLXRyYWZpY28tZGUtcGVzc29hcy1uby1hbWF6b25hcy5odG1s
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A Polícia Federal deflagrou a Operação "Salve Jorge", na manhã desta sexta-feira (29), no Amazonas. O 

foco da ação é desarticular organização criminosa envolvida com tráfico internacional de pessoas para 

fins de exploração sexual. As investigações apontaram que dançarinos eram levados para fora do Brasil 

com falsas promessas 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/07/estados-lancam-campanha-contra-trafico-de-

pessoas 

 

  

Estados lançam campanha contra tráfico de pessoas 

 

Diversos Estados realizam, ao longo desta semana, ações de conscientização e prevenção como parte 

da  Semana de Mobilização do Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoa. A campanha 

Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas começou nesta segunda-feira (25) e prevê atividades 

específicas até o próximo domingo (31) para mobilizar a sociedade e as instituições públicas para 

combaterem esse crime.  

  

 

 

https://nacoesunidas.org/trafico-de-pessoas-aproveita-vulnerabilidade-de-migrantes-e-refugiados-

diz-onu/ 

 

Tráfico de pessoas aproveita vulnerabilidade de migrantes e refugiados, diz ONU 

 

O tráfico de pessoas é um crime parasita que se alimenta da vulnerabilidade, prospera em tempos de 

incerteza e lucra com a inação, alertaram oficiais das Nações Unidas nesta sexta-feira (29), às vésperas 

do Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas (30). 

 

 

http://www.infonet.com.br/noticias/cidade/ler.asp?id=189344 

 

Tráfico de pessoas: Sergipe tem caso sob investigação. 

 

Co s ie tiza àeàe o aja àaàpopulaçãoà aàlutaà o t aàoàt fi oàdeàpessoasàeàseuài pa toà aàso iedade .à
Esse foi o objetivo do encontro entre órgãos de segurança e cidadania, que ocorreu na manhã dês sexta-

feira, 29, no auditório da Policia Federal. 

 

  

http://oglobo.globo.com/rio/alertas-interativos-buscam-conscientizar-contra-trafico-de-pessoas-

19864734 

 

Alertas interativos buscam conscientizar contra tráfico de pessoas 

RIO - Os olhares de quem passava pela Cinelândia na manhã de sexta-feira eram atraídos por uma caixa 

de presentes gigante e pessoas usando óculos de realidade virtual. Poderiam ser intervenções artísticas 

com o intuito apenas de entreter, mas a intenção era chamar a atenção para um problema grave: o 

tráfico de pessoas. 

https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=Y6MM53e58u-lM9YtHDeAEw1ia8vU0POM8pcJ33SLd57s-WoPyr_TCAFodHRwOi8vd3d3LmJyYXNpbC5nb3YuYnIvY2lkYWRhbmlhLWUtanVzdGljYS8yMDE2LzA3L2VzdGFkb3MtbGFuY2FtLWNhbXBhbmhhLWNvbnRyYS10cmFmaWNvLWRlLXBlc3NvYXM.
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=Y6MM53e58u-lM9YtHDeAEw1ia8vU0POM8pcJ33SLd57s-WoPyr_TCAFodHRwOi8vd3d3LmJyYXNpbC5nb3YuYnIvY2lkYWRhbmlhLWUtanVzdGljYS8yMDE2LzA3L2VzdGFkb3MtbGFuY2FtLWNhbXBhbmhhLWNvbnRyYS10cmFmaWNvLWRlLXBlc3NvYXM.
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=LpruDZf8kBbmuy9NTt6bTWQ7A81v46UjkuPE_K8_tLrs-WoPyr_TCAFodHRwczovL25hY29lc3VuaWRhcy5vcmcvdHJhZmljby1kZS1wZXNzb2FzLWFwcm92ZWl0YS12dWxuZXJhYmlsaWRhZGUtZGUtbWlncmFudGVzLWUtcmVmdWdpYWRvcy1kaXotb251Lw..
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=LpruDZf8kBbmuy9NTt6bTWQ7A81v46UjkuPE_K8_tLrs-WoPyr_TCAFodHRwczovL25hY29lc3VuaWRhcy5vcmcvdHJhZmljby1kZS1wZXNzb2FzLWFwcm92ZWl0YS12dWxuZXJhYmlsaWRhZGUtZGUtbWlncmFudGVzLWUtcmVmdWdpYWRvcy1kaXotb251Lw..
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=kysWgq3CzWWCWHOgnP4Ai6h1oXFbOjT75c4ChuwUdbjs-WoPyr_TCAFodHRwOi8vd3d3LmluZm9uZXQuY29tLmJyL25vdGljaWFzL2NpZGFkZS9sZXIuYXNwP2lkPTE4OTM0NA..
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=HfedTTKmaibwYWorL3f5A9MUfi5WsMZaRxytBusUCB2MYSpIyr_TCAFodHRwOi8vb2dsb2JvLmdsb2JvLmNvbS9yaW8vYWxlcnRhcy1pbnRlcmF0aXZvcy1idXNjYW0tY29uc2NpZW50aXphci1jb250cmEtdHJhZmljby1kZS1wZXNzb2FzLTE5ODY0NzM0
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=HfedTTKmaibwYWorL3f5A9MUfi5WsMZaRxytBusUCB2MYSpIyr_TCAFodHRwOi8vb2dsb2JvLmdsb2JvLmNvbS9yaW8vYWxlcnRhcy1pbnRlcmF0aXZvcy1idXNjYW0tY29uc2NpZW50aXphci1jb250cmEtdHJhZmljby1kZS1wZXNzb2FzLTE5ODY0NzM0
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http://boainformacao.com.br/2016/08/vitima-de-trafico-de-pessoas-conta-sua-experiencia-escapei-

do-clube-mas-o-pior-veio-apos/ 

 

Víti a de tráfi o de pessoas o ta sua experiê ia: Es apei do lu e, as o pior veio após  

Comoàa a a à o àoàt fi oàdeàpessoas?à Oàp i ei oàpassoà à ãoà o aliza àaà situação.àPo àexe plo,à
asà uasà e t aisàdasàg a desà idades.àOà ueàseàp e isaàfaze à à ãoàolha àpa aàoàout oàlado .àCa la,à o oà

tantas outras, saiu de seu país enganada aos 20 anos. Era estudante de Direito no Brasil e aceitou viajar 

à Espa haà po à algu sà esesà pa aà o uista à di hei oà eà paga à seusà estudos.à Fala à ueà vo à vaià
trabalhar como empregada doméstica, mas após te levam de clube em clube e ameaçam você e toda a 

suaàfa ília .àChegaram a dizer a Carla, que agora trabalha na Associação para a Prevenção, Reinserção e 

Atenção à Mulher Prostituída (APRAMP), que iriam violentar sua irmã e sua sobrinha, de quatro e seis 

a os.à Foiàho ível.à“a iaà ueàti haàaàvidaàdaà i haàfa íliaàe à i hasà ãos . 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Coordenação de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas parabeniza todos os parceiros da grande rede 

nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, composta por atores públicos e pela sociedade civil 

organizada, que, com muita dedicação, criatividade e comprometimento, realizou ações de importante 

impacto na sociedade dando visibilidade do tema.  

O tráfico de pessoas é um fenômeno complexo e multifacetado e para seu efetivo enfrentamento são 

necessárias ações articuladas e intersetoriais. A constituição de uma rede forte de enfrentamento ao 

tráfico de pessoas no Brasil continua sendo um desafio, contudo avanços importantes têm sido 

alcançados. Para além das ações apresentadas neste relatório, sabemos que muitas outras ações foram 

e estão sendo realizadas por todo o território nacional.  

Que o presente material sirva de subsídio para o fortalecimento das ações de enfrentamento ao tráfico 

de pessoas no Brasil, na perspectiva da promoção dos direitos humanos. 

 

 

https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=iUXOGJDXI1rL_SPWdamwVhiBYpLrSvaGW_mNcEHaGf2MYSpIyr_TCAFodHRwOi8vYm9haW5mb3JtYWNhby5jb20uYnIvMjAxNi8wOC92aXRpbWEtZGUtdHJhZmljby1kZS1wZXNzb2FzLWNvbnRhLXN1YS1leHBlcmllbmNpYS1lc2NhcGVpLWRvLWNsdWJlLW1hcy1vLXBpb3ItdmVpby1hcG9zLw..
https://webmail.mj.gov.br/owa/redir.aspx?REF=iUXOGJDXI1rL_SPWdamwVhiBYpLrSvaGW_mNcEHaGf2MYSpIyr_TCAFodHRwOi8vYm9haW5mb3JtYWNhby5jb20uYnIvMjAxNi8wOC92aXRpbWEtZGUtdHJhZmljby1kZS1wZXNzb2FzLWNvbnRhLXN1YS1leHBlcmllbmNpYS1lc2NhcGVpLWRvLWNsdWJlLW1hcy1vLXBpb3ItdmVpby1hcG9zLw..
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