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Introdução 

O dia 30 de julho foi instituído como Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e como o Dia 

Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas pela Lei nº 13.344/2016.  

Anualmente, na semana que compreende esse dia, ações de grande visibilidade para 

o alerta contra o tráfico de pessoas são realizadas em diversos países pelo Escritório das 

Nações Unidas sobre Drogas e Crime – UNODC e pelos Estados que aderiram à 

Campanha Coração Azul. 

A 5ª Semana Nacional de Mobilização para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

foi realizada, principalmente, no período de 30 de julho a 4 de agosto de 2018. Alguns 

estados anteciparam o início de suas atividades. 

Essa Campanha visa conscientizar a sociedade sobre o tráfico de pessoas e inspirar 

aqueles que detêm poder de decisão a promover as mudanças necessárias para acabar 

com essa prática. 

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. O uso da 

cor azul das Nações Unidas também demonstra o compromisso da Organização com a 

luta contra esse crime que atenta contra a dignidade humana.  

O Brasil aderiu à campanha em março de 2013, comprometendo-se a 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. 

As ações de visibilidade ocorridas durante a semana foram: iluminação de prédios 

públicos, realização de seminários e de rodas de diálogos, distribuição de materiais, 

blitzes educativas, dentre outras atividades, ocorridas em espaços institucionais, nas 

diversas unidades federativas, e em locais de grande circulação de pessoas, como 

rodoviárias, portos e aeroportos. 

Normalmente, é a Rede Nacional de Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de 

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

que realiza a maioria das ações da Semana de Mobilização, conjuntamente com a 

sociedade civil organizada, com os Comitês Estaduais de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas e com os órgãos públicos.  

Os Núcleos e Postos Avençados, de acordo com suas respectivas atribuições, são 

também responsáveis tanto pela coordenação e implementação das políticas estaduais 

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em harmonia com a nacional, considerando-

se sempre as particularidades de cada região, quanto pelo atendimento e 

encaminhamento de vítimas às redes locais de acolhimento, em parceria com 

organizações da sociedade civil e órgãos públicos de segurança pública, de saúde, de 

assistência social e relacionados à justiça, entre outros.  
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Hoje existem 18 (dezoito) Núcleos presentes em 17 (dezessete) estados, e em 1 (um) 

município, quais sejam: Acre (AC), Alagoas (AL), Amapá (AP), Amazonas (AM), Bahia 

(BA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF), Goiás (GO), Maranhão (MA), Mato Grosso (MT), 

Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Município de Ipojuca (PE), 

Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS)  e São Paulo (SP); e são 12 (doze) PAAHM: 8 

(oito) no Estado do Amazonas, 1 (um) no Ceará, 1 (um) no Pará, 1 (um) no Rio de Janeiro 

e 1 (um) em São Paulo. 

Onde ainda não há Núcleo, os Comitês Estaduais de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas se mobilizam, em parceria. 

Os membros do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

(CONATRAP) também realizaram diversas atividades na Semana de Mobilização. O 

CONATRAP é órgão colegiado e paritário entre Governo e Sociedade Civil, cuja missão é 

de articular a atuação dos órgãos e entidades públicas e privadas no enfrentamento ao 

tráfico de pessoas. 

 

Conceito de tráfico de pessoas 

Segundo o art. 3º, alínea “a”, do Protocolo de Palermo, ratificado pelo Brasil em 

2004, a expressão tráfico de pessoas (TP) significa: 

 

“o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 

acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao 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”. 

 

Além disso, prevê que o consentimento da vítima é irrelevante, no caso de utilização 

de qualquer dos meios, quais sejam: ameaça, uso da força, outras formas de coação, 

rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, situação de vulnerabilidade, entrega ou 

aceitação de pagamentos ou benefícios.  

No Brasil, o Protocolo de Palermo foi internalizado por meio do Decreto nº 5.017, de 

12 de março de 2004. O debate e a reflexão sobre o tráfico de pessoas no Brasil 

mudaram de patamar com a publicação do Decreto Presidencial nº 5.948, de 26 de 

outubro de 2006, que aprova a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas. 

Antes da Lei nº 13.344/2016, o tráfico de pessoas no Brasil estava ligado apenas à 

prostituição e à exploração sexual, conforme demonstrado nos arts. 231 e 231-A do 

Código Penal (1940), ambos revogados pela lei supracitada. A Lei do Tráfico de Pessoas 

(13.344/2016), promulgada em outubro de 2016, trouxe modificações importantes ao 

ordenamento jurídico brasileiro, em adequação ao já disciplinado em tratados 
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internacionais, com a introdução do art. 149-A ao Código Penal. Inserir texto lei, sobre 

a ordem. De fato, com a inclusão do art. 149-A no Código Penal, novas formas de 

exploração (que não a sexual) passam a ser punidas, tais como: a) a remoção de órgãos 

e tecidos; b) trabalho escravo; c) a servidão; e d) a adoção ilegal: 

 

“Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, 

comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, 

coação, fraude ou abuso, com a finalidade de:  

I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;  

II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;  

III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;  

IV - adoção ilegal; ou  

V - exploração sexual.  

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.”  

 

Organizado em três eixos (prevenção, proteção à vítima e repressão), o novo 

marco legal, além de ampliar o rol de finalidades do crime de tráfico de pessoas, trouxe 

outro importante avanço referente ao eixo da proteção, com a criação de uma política 

completa de assistência às vítimas. A lei prevê assistência jurídica, social, trabalho e 

emprego, saúde, acolhimento e abrigo provisório, prevenção à revitimização da pessoa 

e atendimento humanizado. 

 

III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

Em 2018 se iniciou o terceiro ciclo de enfrentamento ao tráfico de pessoas (ETP) no 

Brasil com a elaboração do III Plano Nacional de ETP, por meio de processos 

participativos, o qual foi aprovado pelo Decreto nº 9.440, de 03 de julho de 2018, 

publicado no DOU do dia subsequente.  

Agregando valor ao II PNETP – quando a realidade do tráfico foi amplamente 

conhecida e o seu enfrentamento figurou como uma importante agenda transversal 

para as políticas públicas, o III PNETP também se origina de uma ampla construção 

coletiva. Com desafios de natureza multidisciplinar por serem enfrentados, o III PNETP 

assume uma importante dimensão de transversalidade e colaboração, tanto em sua 

implementação como em seu monitoramento.  

Nesse novo ciclo, III PNETP se apresenta como uma oportunidade para conquistas 

adicionais nos campos da gestão da política, gestão da informação, na articulação e na 

integração de programas. Igualmente importante, o Plano ainda reforça a necessária 

continuidade na capacitação de atores, na sensibilização das opiniões públicas, na 
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prevenção ao tráfico de pessoas, na proteção das vítimas e na responsabilização dos 

seus agressores. 

Com as capacidades e compromissos somados por todos os atores governamentais 

e não governamentais envolvidos no enfrentamento ao tráfico de pessoas, o Brasil 

continuará a colher impactos positivos até 2022. 

O III PNETP contém 58 metas, distribuídas nos seguintes 06 (seis) eixos temáticos:  

I. Gestão da política;  

II. Gestão da informação;  

III. Capacitação;  

IV. Responsabilização;  

V. Assistência à vítima; e  

VI. Prevenção e conscientização pública. 

 

O Decreto do III Plano pode ser consultado através do seguinte link: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9440.htm 

 

5ª Semana Nacional de Mobilização 

As campanhas nacionais buscam oferecer informações à sociedade sobre a questão 

social do tráfico de pessoas para que as pessoas possam se proteger, estar melhor 

informadas e conhecer a rede de enfrentamento para estas situações. 

 

Objetivos da Semana 

a) Ampliar o conhecimento e a mobilização da sociedade, das instituições 

públicas e privadas e das redes para o enfrentamento ao tráfico de pessoas; 

b) Ampliar a participação da sociedade civil e indivíduos;   

c) Divulgar e dar visibilidade às ações nacionais desenvolvidas para o 

enfrentamento ao tráfico de pessoas; 

d) Disseminar o III Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 

aprovado por meio do Decreto 9.440, de 03 de julho de 2018; e 

e) Difundir a Campanha Coração Azul da ONU, como plataforma global para 

prevenção e ETP. 

 

Identidade visual e materiais gráficos da Campanha 
 

Em 2018, a 5ª Semana contou com nova identidade visual, a qual foi disponibilizada 

no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública: 
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https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/campanhas 

 

A nova identidade visual utilizou a mesma paleta de cores da Campanha Coração 

Azul, apresentando figura de rosto andrógino em perfil, de modo a não definir gênero, 

já que todos podem ser vítimas desse crime. A faixa preta sobre os olhos retira a 

identidade da pessoa (para evitar associações), e o brinco em formato de tag de preço 

coloca o personagem como um objeto, reforçando o mote do ser humano como 

produto, a fim de sensibilizar o público.  

Ademais, o lema da campanha foi destacado: “Liberdade não se compra. Dignidade 

não se vende. Denuncie o tráfico de pessoas”, bem como os principais canais de 

denúncia: Disque 100 e Ligue 180. 

 

 

 

 

 

 

Panfleto (frente), cartaz, 

banner  
Panfleto (verso) 
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Programação, atividades e fotos dos estados participantes 
 

1. ACRE 
 

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado do Acre, por meio do 

Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – NETP e do Comitê Estadual de Enfrentamento 

ao Tráfico de Pessoas – CEETRAP, desenvolveu as atividades da 5ª Semana em parceria com 

atores governamentais e não-governamentais, tais como: Defensoria Pública da União, Polícia 

Federal, Rede Grito pela Vida, Ministério Público do Trabalho do Acre, Ministério Público 

Estadual, Secretaria de Política para Mulheres, Secretaria de Segurança Pública, Instituto Fé e 

Política, Equipe Humanização da Gestão Pública, Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária – INFRAERO, Rodoviária Internacional de Rio Branco, Centro de Referência em 

Direitos Humanos. 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

24/07/2018 Oficina de Direitos Humanos 

Auditório do Centro 
Cultural Raimundo Nonato  

no Município de 
Epitaciolândia (fronteira) 

27/07/2018 
Palestra sobre a Campanha Coração Azul na 
semana referente ao dia Nacional da Mulher 

Negra 
- 

30/07/2018 Lançamento da Campanha e mobilização nos 
órgãos públicos 

Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos 

01/08/2018 Distribuição de Panfletos e abordagem junto ao 

público 
Aeroporto Plácido de 

Castro 

02/08/2018 Distribuição de Panfletos e abordagem junto ao 

público 
Rodoviária Internacional de 

Rio Branco 

02/08/2018 Palestra relativa à Campanha Coração Azul 
Município de Cruzeiro do 

Sul 

03/07/2018 Roda de conversa com os servidores e Professores 
de Educação Física 

Arena da Floresta 

04/07/2018 Distribuição de Panfletos 

Expoacre, no Parque de 
Exposições Marechal 

Castelo Branco, em Rio 
Branco 
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2. AMAPÁ 
 

O NETP da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública realizou as ações da Semana 

de Mobilização, em parceria com a Infraero, Terminal Rodoviário, Capitania dos Portos e Escola 

Estadual Militar Antônio Messias  

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

27/07/2018 Panfletagem e fixação de cartazes nas 
embarcações  

Festival do Camarão na Orla 
do Bairro Santa Inês (área 

portuária) 

30/07/2018 Abertura oficial da Campanha  Terminal Rodoviário da 
Cidade de Macapá 

31/07/2018 Panfletagem 
Aeroporto Internacional de 

Macapá 

01/08/2018 Panfletagem Porto do Greco, no 
Município de Santana 

02/08/2018 Panfletagem 
Feiras do Produtor Rural dos 

bairros do Buritizal e do 
Pacoval 

03/08/2018 
Encerramento da Semana com a realização de 
Palestra Educativa com o tema: “O Tráfico de 

Pessoas Existe”.  

Escola Professor Antônio 
Messias 
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3. AMAZONAS 
 

O Governo do Amazonas através da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania – 

SEJUSC, realizou por meio da gerência de Migração, Refúgio, Enfrentamento ao Tráfico Pessoas 

e Trabalho Escravo e do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas as ações da Semana de 

Mobilização, em parceria com o Comitê Intersetorial de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico 

de Pessoas e atenção aos Migrantes e Refugiados do Amazonas, Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania-SEJUSC, Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino 

– SEDUC, Secretaria Municipal de Educação – SEMED, Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária – INFRAERO, Rede Um Grito Pela Vida, Missão, Paixão e Compaixão com o Projeto 

Oséias, bem como com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil -OAB/AM, Câmara Municipal 

de Manaus – CMM, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas- ALEAM.  

DATA ATIVIDADE LOCAL 

23/07/2018 Divulgação e Interpretação da Campanha 
para todos os Municípios do Estado 

Centro de Mídias/SEDUC 

30/07/2018 

 

Abordagem informativa com os 
passageiros dos ônibus. 

 
Iluminação Azul dos Prédios 

Públicos 

-PHAAM/ Estação Rodoviária  Av. 
Mário Ypiranga Monteiro s/n 

 
SEJUSC/ ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/ 
CÂMARA MUNICIPAL/ OAB/ TJAM/ 

TEATRO AMAZONAS 

31/07/2018 Palestras Simultâneas nas Escolas 
Estaduais e Municipais. 

Escola Mun. São Luiz; 
Escola Mun. São Sebastião; 

Escola Mun. Nossa Senhora das 
Graças; 

Escola Estadual Tiradentes; 
Escola Est. Manoel Antônio de Souza; 

Escola Otávio Mourão. 

01/08/2018 

Roda de Conversa com os migrantes 
indígenas venezuelanos Waraos, sobre 

Tráfico de pessoas e as 
vulnerabilidades nas fronteiras / 

Campanha Coração azul; 

Roda de Conversa com venezuelanos não 
indígenas 

Abrigos SEMMASDH 
Casa I: Av. Tarumã, Centro; 

Casa II: Rua 07, Alfredo Nascimento, 
Bloco I e Bloco II 

 

02/08/2018 

 

Abordagens Educativas simultâneas 
nos Postos Avançados de 

Atendimento Humanizado ao 
Migrante- PHAAM 

 
 

Exposição da Caixa Temática na 
esteira de bagagens do aeroporto. 

- PHAAM/ Estação Rodoviária – Av. 
Mário Ypiranga Monteiro S/N 

-Posto Fluvial da Ceasa. 
 

AEROPORTO EDUARDO GOMES Av. 
Santos do Dumont, N° 350 – Bairro 

Tarumã. 

03/08/2018 
05 apresentações do grupo teatral do 
Projeto Oseas com encenação de peça 

sobre Tráfico de Pessoas 

Largo de São Sebastião em frente ao 
Teatro Amazonas 
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4. CEARÁ 
 

As atividades foram realizadas pelo NETP e pelo PAHHM da Coordenadoria da Cidadania 

(COCID), da Secretaria da Justiça e Cidadania (SEJUS). Algumas das ações também foram 

conduzidas por parceiros da sociedade civil, especialmente, no interior do Ceará. 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

01 a 
31/07/2018 

Iluminação de prédios na cor azul 

Vapt Vupt Fortaleza 
(Antônio Bezerra e 

Messejana), Sobral, Juazeiro 
do Norte 

04/07/2018 

Atividade preventiva. Turmas: Manutenção de 
computadores, Controle de qualidade, Vendas, 

Manipulação e higienização de alimentos e 
Recursos Humanos. Quatro turmas. 

Centro de Formação 
Profissional (CFP) da 

Universidade de Fortaleza 
(UNIFOR) 

05/07/2018 Atividade preventiva. Turmas: Formação em 
garçom e hotelaria. Duas turmas. 

CFP da UNIFOR 

06/07/2018 Atividade preventiva. Turmas: Formação em 
garçom e hotelaria. Duas turmas. 

CFP da UNIFOR 

09/07/2018 
Atividade preventiva. Turmas: - Cuidador 

infantil, cuidador de idoso, auxiliar de RH e 
eletricistas. Quatro turmas. 

CFP da UNIFOR 

10/07/2018 
Atividade preventiva. Turmas:  Aux. 

Administrativo, recepcionista de eventos e 
secretariado básico. Quatro turmas. 

CFP da UNIFOR 

10/07/2018 
Palestra preventiva para os técnicos que 
trabalham no Aeroporto Internacional de 

Fortaleza  

Curso de Segurança de 
Aviação (AVSEC) 

11/07/2018 

Atividade Preventiva com os adolescentes e 
jovens assistidos pelo Projeto Primeiro Passo, da 
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 

(STDS) 

Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social 

(STDS) 

12/07/2018 

Atividade Preventiva com os adolescentes e 
jovens assistidos pelo Projeto Pescar, da 

FRAPORT, gestora do Aeroporto Internacional de 
Fortaleza 

Aeroporto Internacional de 
Fortaleza 

23/07/2018 Capacitação com os técnicos Vapt Vupt 
Vapt Vupt – Unidade 

Antônio Bezerra 
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24/07/2018 
Palestra preventiva para os técnicos que 
trabalham no Aeroporto Internacional de 

Fortaleza  
AVSEC 

25/07/2018 Capacitação com os técnicos Vapt Vupt – 
Unidade Messejana 

Vapt Vupt – Unidade 
Messejana 

25/07/2018 
Reunião de articulação e palestra preventiva 

direcionada aos técnicos da Prefeitura Municipal 
de Canindé 

Município de Canindé 

26/07/2018 

Reunião de articulação e palestra preventiva 
direcionada aos técnicos da Prefeitura Municipal 
de Quixadá e Prefeitura Municipal de 
Quixeramobim 

Municípios de Quixadá e 
Quixeramobim 

30/07/2018 Panfletagem Vapt Vupt – Unidade Messejana 
Vapt Vupt – Unidade 

Messejana 

30/07/2018 Roda de conversa com os técnicos da Casa da 
Mulher Brasileira 

Casa da Mulher Brasileira 

31/07/2018 Panfletagem Vapt Vupt – Unidade Antônio 
Bezerra 

Vapt Vupt – Unidade 
Antônio Bezerra 

01 e 

02/08/2018 

Panfletagem e divulgação do PAAHM  com os 
demais concessionários do Aeroporto 

Internacional 
Aeroporto Internacional 
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5. DISTRITO FEDERAL 
 

 A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS/DF), por meio da 

Gerência de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Apoio ao Migrante da Subsecretaria de 

Apoio às Vítimas de Violência (GETPAM/SUBAV/SEJUS), realizou a Semana Nacional de 

Enfrentamento, em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

30/07/2018 

Abertura Solene com explanações de 

autoridades e atividades culturais (espetáculo 
de Dança contemporânea, Grupo de 

Percussão – Filhos do Quilombo e instalação 
do Projeto Geladeira do Livro) 

Rodoviária Interestadual de 
Brasília/DF 

01/08/2018 
III Simpósio Distrital da Rede de Atenção ao 

Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas  

Auditório da Defensoria 
Pública da União  

 

03/08/2018 

Jogo Solidário – “Jogue no time contra o 
Tráfico de Pessoas”  

Realizou-se rodas de conversas com alunos 
e professores, oficinas e diversas, atividades 
de lazer (jogo de futebol, aulas de fitdance, 

apresentações de hip hop e de artes 
marciais, batalha de dança, oficinas de 

grafite direcionadas ao tema). 

 
Escola do Parque da Cidade 

- PROEM – 908 Sul.  
 

 
 



 

22 

 
 

 



 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

6. GOIÁS 
 

O NETP realizou as ações da Semana de Mobilização com os parceiros da Policia Rodoviária 

Federal, Superintendente Executiva da Mulher e da Igualdade Racial – Cidadã; Irmãs Um Grito 

Pela Vida; Pastoral dos Migrantes; Sindicatos dos Atletas do Estado de Goiás;  Movimento A-21; 

Projeto Resgate Brasil (integrante do CONATRAP); Compartilhando Direitos e o Superintendente 

do Aeroporto Santa Genoveva 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

22 a  

28/07/18 

O estado de Goiás apoiou a Campanha no 
estado de Mato Grosso (MT), disponibilizando 
a caixa Gift Box para alertar o público sobre o 

tráfico de pessoas. 

* Estas atividades serão apresentadas no item do estado do 

MT 

Cárceres e Várzea Grande no 
Estado de Mato Grosso. 

28/06/2018 Início da Campanha Coração Azul; 
Distribuição de folders/ panfletos. 

Festa e Romaria do Divino 
Pai Eterno em Trindade no 
desfile dos Carros de Boi 

30/07/2018 
Abertura da semana com a Caixa Gift Box**; 

Distribuição de folders/ panfletos e informações 
de prevenção ao Tráfico de Pessoas. 

Aeroporto Internacional 
Santa Genoveva 

31/07/2018 
 

Abordagem informativa 
 

Posto da Policia Rodoviária 
Federal de Anápolis e de 
Hidrolândia 

01/08/2018 Abordagem informativa 
Praça do Bandeirante no 
Centro 

02/08/2018 Abordagem informativa 
Posto da Polícia Rodoviária 
Estadual 

03/08/2018 Abordagem informativa 
UOP 01 - BR 153, Km 525, 
Hidrolândia - GO. 

04/08/2018 Abordagem informativa Rodoviária de Goiânia 

 
** Segundo consta no relatório estadual de Goiás: “O movimento Global Gift Box é uma 

Campanha de rua que utiliza grandes “caixas de presentes”  colocadas em lugares públicos e 

cada uma delas é uma peça de arte que simboliza como os traficantes enganam as suas vítimas 

com falsas promessas, simulando o processo de aliciamento e tem como objetivo fortalecer 

iniciativas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo, 

visando estimular o debate sobre esses crimes no cotidiano da sociedade, com a sensibilização e 

conscientização do público em Geral. O movimento criado no Reino Unido nas olímpiadas de 

2012 pela ONG STOP THE TRAFFIK, em cooperação com a United Nations Global Iniciative to 

Figth Trafficking. 

Clique aqui! A fim de visualizar o Vídeo da Campanha Coração Azul apresentado 
pelo estado de Goiás, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal no Posto da BR 153 em 
Hidrolândia. 
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7. MARANHÃO 
 

A ação foi desenvolvida pelo NETP da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e 

Participação Popular e contou com a participação SEDES, SEDUC, SEMCAS, Rede “Um Grito Pela 

Vida”, Cento de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascarán (CDVDH/CB), Centro 

de Cultura Negra (CCN), Cruz Vermelha, Cáritas, Movimento Negro Unificado CNBB, Pastoral do 

Menor, Igreja Batista Nacional em Vicente Fialho, Curso de Estudos Afros (UFMA), UNEGRO e 

representantes dos imigrantes africanos resgatados. 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

23 a 30/07/2018 Iluminação de locais e prédios 
públicos 

Palácio dos Leões (sede do 
Governo do Estado); 

Palácio Henrique de La Roque; 
e 

Forte Santo Antônio – Espigão 
Costeiro 

 

30/07/2018 

 

Reunião aberta do Comitê Estadual 
de Prevenção e Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas, com estudos de 
caso. 

Auditório da Secretaria de 
Estado da Fazenda – SEFAZ 
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8. MATO GROSSO 
 

As ações foram realizadas Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas de Mato Grosso, em parceria com o NETP do Estado de Goiás, MPT, SINAIT, 

CRDH/SEJUDH, UNOPAR/Serviço Social, SMAS/CREAS, CETRAP/MT, Polícia Rodoviária Federal. 

Participaram das ações membros da Proteção social Especial de Várzea Grande, Proteção Básica 

de Várzea Grande, Conselho Tutelar de Várzea Grande, servidores da Secretaria 

Excutida/SEJUDH/MT. 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

19/07/2018 Abertura da Campanha Coração Azul 
Auditório da OAB – 

Cuiabá/MT 

23/07/2018 Panfletagem 
Aeroporto Internacional 

Marechal Rondon – 
Várzea Grande/MT 

23 e 24/07/2018 

Exposição da caixa GIFT Box (“caixa de 
presente” que simboliza o processo de 

aliciamento pela rede de tráfico de 
pessoas 

Cáceres/MT 

24/07/2018 Panfletagem 
Rodoviária de Várzea 

Grande/MT 

25/07/2018 Panfletagem Rodoviária de Cuiabá/MT 

26/07/2018 Panfletagem Trevo do Lagarto 

26/ a 28/07/2018 

Exposição da caixa GIFT Box (“caixa de 
presente” que simboliza o processo de 

aliciamento pela rede de tráfico de 
pessoas) e Fotos sobre trabalho escravo 

Várzea Grande Shopping, 
Várzea Grande - MT 

30/07/2018 
Tele aula sobre Tráfico de Pessoas, 
transmitida a todos os municípios 

Cuiabá/MT 

30/07 a  

02/08/2018 
Exposição de fotos sobre Trabalho Escravo Várzea Grande Shopping 

31/07/2018 Oficina Rosário Oeste e Nobres 

 

Clique aqui! Para assistir a Tele Aula. 
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9. PARÁ 
 

As atividades neste estado foram desenvolvidas pela Polícia Rodoviária Federal. 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

14/07/2018 
Cinema Rodoviário e palestras de 

educação para o trânsito e 
enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

UOP de Benevides/PA; 

BR-316/PA; 

Km 19 

30/07, 01/08 
e 

03/08/2018 

Foi feita campanha de 
conscientização em veículos de 

transporte coletivo, sobre o tráfico de 
pessoas 

BR-010/PA; 

Km 19 
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10. PARAÍBA 
 

As atividades foram desenvolvidas pela Polícia Rodoviária Federal (Comissão Regional de 

Direitos Humanos da SRPRF/PB), em parceria com o Comitê Estadual de Enfrentamento ao 

Tráfico e Desaparecimento de Pessoas do Estado da Paraíba e com a participação da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa. 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

11/07/2018 

 

Roda de diálogo sobre tráfico de pessoas e 
pactuação sobre a afixação de cartazes da 

campanha com os representantes da 
ABRASEL, ABIH, agências de turismo e 

profissionais que trabalham com o turismo 
no Estado 

Auditório da PBTUR 

23/07/2018 Cinema Rodoviário 
Posto Café do Vento da 

PRF 

25/07/2018 

 

Mobilização do Comitê, sociedade civil e 
movimentos sociais para distribuição de 

cartilhas e folders sobre o tráfico de 
pessoas/ Abraço na Lagoa /Lançamento de 

balões azuis. 

- 

25/07/2018 
Palestra sobre o tema da Campanha Coração 

Azul contra o Tráfico de Pessoas e 
distribução de camisas relativas à Campanha 

Escola Municipal Conego 
João de Deus 

11 a 30/07/2018 
 

Iluminação dos prédios públicos da capital e 
cidades do interior do estado. 

Palácio do Governo, 
Assembleia Legislativa do 

Estado, Câmara Municipal, 
Tribunal de Contas do 

Estado, TJ/PB, MPT, SEDH, 
JF/PB, MP/PB, MPF/PB, 

DPU/PB, DPE/PB. 

11 a 30/07/2018 
Intervenções dos CREAS Regionais e 

Municipais 
- 

30/07/2018 
Audiência Pública com tema: Tráfico de 

Pessoas, Migrantes, Refugiados e 
Desaparecimento de Pessoas no Estado 

Ministério Público Estadual 

02/08/2018 

Realização da campanha sobre Tráfico de 
Pessoas e distribuição de camisas do 

coração azul para alunos, professores e 
funcionários. 

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Lions Tambau 
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06/08/2018 

Palestra sobre o tema da Campanha 
Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas e 

distribução de camisas relativas à 
Campanha 

Escola Chico Xavier no 
Bairro do Bessa na cidade 

de João Pessoa-PB 

09/08/2018 

Palestra sobre tráfico de pessoas e 
distribuído brindes (broches amiguinhos da 
rodovia) para os alunos que acertaram os 

questionamentos. 

Diversas escolas em 
Guarabira – PB (Colégio 
Executivo de Guarabira; 
Escola Municipal Dom 

Hélder e  Escola 
Municipal Osmar de 

Aquino). 
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11. PARANÁ 
 

As ações foram realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, pelo NETP do Paraná e pela 

organização da sociedade civil integrante do Conatrap: Jovem com Uma Missão (Jocum), com o 

apoio de Childhood e Na Mão Certa.  

DATA ATIVIDADE LOCAL 

16/07/2018 
Ações de impacto: crianças em amlas e em 

carrinhos de supermecado. 
Aeroporto Regional em 

Maringá 

23/07/2018 

Distribuição de panfletos e ações de 
impacto (gaiola humana: meninas 

encarceradas, maquiagem de agressão e 
amarradas; e meninas caracterizadas, 

amarradas sendo “puxadas” por aliciadores 

Parque Bacacheri – Curitiba 

24/07/2018 
Distribuição de panfletos e ações de 

impacto (gaiola humana) 
Em frente ao Shopping 

Estação – Curitiba 

25/07/2018 

Palestra na temática da Semana do Coração 
Azul 

 
Exibição do documentário “Nefarious: 

Merchant of Souls” 

Base de JOCUM CCL – 
Piraquara 

 
 

Base de JOCUM Curitiba – 
Sem Fronteiras 

26/07/2018 
Divulgação da campanha e temática nas 

redes sociais 
“On-line” 

27/07/2018 
 

Distribuição de panfletos; disponibilização 
de cartazes; ações de impacto: gaiola 

humana, esteira (bagagem escrita tráfico 
humano), painel de compensado (painel 

com furos onde as mãos de pessoas passam 
uma mensagem contra o tráfico de 

pessoas), carrinho de mercado (Pessoa 
circula com outra dentro de carrinho como 
se fosse uma mercadoria), malas quadradas 
grandes (Malas abertas com pessoas dentro 

marcando pontos importantes) 

Aeroporto de Curitiba Afonso 
Pena 

28/07/2018 
 

Distribuição de panfletos; disponibilização 
de cartazes; ações de impacto: gaiola 

humana, painel de compensado, carrinho de 
mercado, malas quadradas grandes, 

aliciadores fake (representantes de uma 
agência de modelos fake com cartão e um 
mundo de oportunidades. Assim, recolhem 

informações como endereço, telefone e foto 
de possíveis vítimas revelando no fim o 

perigo de se confiar tais dados a estranhos), 
mesa com órgãos fake (Órgãos de plástico 

em uma mesa com tabela de preço, 

Rua XV de Novembro – 
Centro de Curitiba 
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abordando a realidade tráfico de pessoas 
com a finalidade de remoção de órgãos), e 

coração azul moldado em bexiga azul 
oferecidos às crianças. 

28/07/2018 

Distribuição de meias, tocas e cachecóis na 
cor azul e panfleto sobre a campanha para a 

população de rua 

Praça Rui Barbosa e 
arredores; Rua XV de 

Novembro / Centro de 
Curitiba 

29/07/2018 
 

Distribuição de panfletos e Momento de 
oração em favor das vítimas  

 
Ato simbólico: foram soltos balões azuis 

com gás hélio e mensagens escritas: “Disque 
100”, “Não ao Tráfico de Pessoas”. 

Em frente ao Parque Jardim 
Botânico – Curitiba 

 
 
 

Base de JOCUM Curitiba – 
Sem Fronteiras 

30/07/2018 

Iluminação de prédios na cor azul para 
alertar sobre o tráfico de pessoas 

Caracol do Palácio das 
Araucárias e Parque Jardim 

Botânico 

30 e 
31/07/2018 

Seminário de " Enfrentamento ao tráfico de 
pessoas para fins de trabalho escravo e 

exploração sexual" 

Superintendência Regional da 
PRF no Paraná, na cidade de 

Curitiba 

 

Clique aqui! Para visualizar o VÍDEO - Jovens com uma Missão (JOCUM) 
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12. PERNAMBUCO (RECIFE e IPOJUCA) 
 

O NETP de Pernambuco (PE) e o NETP de Ipojuca PE realizaram as ações na Semana de 

Mobilização, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Especial da Mulher 

do Ipojuca, Secretaria da Mulher de Gravatá, Rede Um Grito pela Vida, NETP do Ceará, Turma 

do Fom-Fom do DETRAN, SDS do Município – ROMU – Rondas Ostensivas Municipais, 

AMTTRANS – autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, Patrulha Maria da Penha, PEM – 

Patrulha Escolar Municipal, a Escola Municipal Joaquim do Rêgo Cavalcanti e CRM – Centro de 

Referência da Mulher do Ipojuca. 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

17/07/2018 Seminário - Prevenção ao tráfico de 
Mulheres 

Hotel Marupiara Porto de 
Galinhas - Ipojuca – PE 

24/08/2018 Participação e panfletagem 
Pré-Conferência Popular de 

Segurança Pública em Ipojuca 

25/07/2018 
Abertura da Semana de Mobilização - Blitz 

Educativa – panfletagem e palestra no 
ônibus - cinema Rodoviário da PRF 

Município de Garanhuns 
07h as 12h 

25/07/2018 BLITZ de conscientização KM 37 

25/07/201
8 

Participação e Panfletagem com o 
Programa Mulheres Empreendedoras da 
SecMulher juntamente com as Mulheres 

Quilombolas no dia Internacional da 
Mulher Negra Latino-Americano e 

Caribenha 

Engenho Mercês 

30/07 a  
04/08/2018 

Iluminação de prédios públicos 
Igreja em Garanhuns; 

Antena da Globo Nordeste; 
Assembleia Legislativa 

30/07/2018 
Panfletagem 

 

Palestra nas Escolas 

Porto de Galinhas 
 

Município de Gravatá 

31/07/2018 
Roda de dialogo 

 

Palestra nas Escolas 

Engenho Cachoeira 
 

Município de Gravatá 

01/08/2018 Palestra no Curso de Segurança do 
Trabalho da IFPE 

- 

02/08/2018 Roda de Dialogo no Programa de Atenção 
Integral à Família (PAIF) 

Porto de Galinhas 

03/08/2018 

- Blitz Educativa – panfletagem e palestra 
no ônibus - cinema Rodoviário da PRF. 
- Palestra na Praça Centro  de Ipojuca 

Panfletagem, blitz, Palestra nos ônibus 
móveis e Esquets Teatrais 

Ipojuca 
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13. RIO DE JANEIRO 
 

As ações foram organizadas pelo Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado 

do Rio de Janeiro (CETP-RJ) e pela rede parceira, quais sejam: Núcleo de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas do RJ e Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, Comitê 

Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo (CETP-

COETRAE/RJ), CEIPARM/SEDHMI, Ong África do Coração, Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos, Coletivo Davida e Observatório da Prostituição da UFRJ, EMERJ, 

Fórum Permanente de Violência Doméstica, Familiar e de Gênero e Fórum Permanente de 

Direitos Humanos. 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

30/07 a  

03/08/2018 

Iluminação na cor azul em 
diversos monumentos do Rio 
de Janeiro 

Palácio Pedro Ernesto (Câmara dos 
Vereadores do Rio de Janeiro); 
 Palácio Tiradentes (Assembleia Legislativa 
do Estado do RJ); 
Cristo Redentor; 
Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro; 
Igreja da Nossa Senhora da Candelária; 
Basílica Santuário da Penha; Bondinho Pão 
de Açúcar; Prédio da Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro; 
Museu de Arte do Rio; 
Museu do Amanhã; e 
Museu de Arte Contemporânea (Niterói). 

30/07/2018 Palestra “O Tráfico de Pessoas 
no Brasil” e Panfletagem 

Auditório Des. Paulo Roberto Leite 
Ventura 

 30/07/2018 

Seminário internacional com a 
apresentação pública dos 

resultados da pesquisa "Sex 
Games: O impacto dos mega-

eventos no trabalho sexual 
carioca" e panfletagem 

Salão Nobre/IFCS/UFRJ, Largo do São 
Francisco – Centro 

01/08/2018 
Copa dos Refugiados e 

panfletagem 
Auditório do Centro Cultural do Banco do 

Brasil 

03/08/2018 
Evento “A Política de 

Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas em Debate”   

Auditório da CAIXA Cultural 

Durante 30 
dias 

Exibição de vídeo informativo 
sobre a 

Campanha Coração Azul * 
Ônibus e estações do BRT e da Supervia 

* Clique aqui! Para ver o Vídeo exibido nos ônibus e estações do BRT e da Supervia 
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14. RIO GRANDE DO NORTE 
 

A ação na Semana de Mobilização neste estado foi realizada pelo Ministério Público Federal, 

Procuradoria da República no Rio Grande do Norte. 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

30/07/2018 Iluminação de prédio público  
Procuradoria da República 

no Rio Grande do 
Norte/Ceará-Mirim 
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15. RIO GRANDE DO SUL 
 

As atividades foram desenvolvidas pelo NETP do RS (DIPS/DPS da Secretaria da Segurança 

Pública).  

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

20/07/2018 

Ações de divulgação pública da 5ª Semana de 
Mobilização Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas 
Centro de Mídias/SEDUC 

- 

 

Afixação cartazes nas áreas comuns 
(corredores, saguões, acessos, restaurante e 

escadarias) da Secretaria da Segurança 
Pública/RS 

Secretaria da Segurança 
Pública/RS 

- 

 

Divulgação e entrega de material educativo do 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e 
divulgação das ações junto a áreas de grande 
circulação na cidade 

Estação Rodoviária 
Municipal, Aeroporto 
Internacional Salgado 

Filho, Terminais do 
Trensurb e Área Central. 
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16. RORAIMA 
 

As ações da Semana de Mobilização foram realizadas pelo Comitê Estadual de 

Enfrentamento ao Abuso, a Exploração Sexual e Tráfico contra Crianças e Adolescentes do 

Estado de Roraima, Núcleo de Promoção, Prevenção e Atendimento às Mulheres Vítimas de 

Tráfico de Pessoas e Núcleo Reflexivo Reconstruir da Procuradoria Especial da Mulher/ ALE-RR, 

Rede Um Grito pela Vida e Movimento Bandeirantes.  

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

30/07/2018 

Exposição de banners acerca das modalidades do 
Tráfico de Pessoas, com apresentação de modelos vivos 

e distribuição de panfletos e folders com temática 
alusiva ao Tráfico de Pessoas. 

Pátio Roraima 
Shopping    
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17. SANTA CATARINA 
 

Os responsáveis pela Semana de Mobilização neste estado foram: Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC (integrante do CONATRAP), Rede Um Grito Pela Vida, SOS Desaparecidos, 

GAFAD - Grupo de Apoio aos Familiares de Desaparecidos. 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

31/07/2018 Ato Público de Combate ao Tráfico de 
Pessoas 

Largo da Alfândega 
Centro de Florianópolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

18. SÃO PAULO 
 

A ação foi desenvolvida pelo Centro de Apoio e Pastoral do Migrantes (CAMI) e outras 

instituições e contou com a presença do secretário de Justiça, e do governador. 

 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

30/07/2018 

Solenidade de abertura do evento, 
distribuição de material informativo e 
troca de informações entre diferentes 

atores que têm em comum a luta contra o 
tráfico de pessoas. 

Em frente à Secretaria 
Estadual de Justiça, no 
centro de São Paulo. 
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Links das reportagens da semana de mobilização: 
 

UNODC participa da Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2018/07/5a-semana-de-enfrentamento-ao-

trfico-de-pessoas.html 

 

Fronteira do AP pode ser rota de tráfico de pessoas; campanha faz alerta sobre tema 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2018/07/27/fronteira-do-ap-pode-ser-rota-

de-trafico-de-pessoas-campanha-faz-alerta-sobre-tema.ghtml 

 

Estado adere à campanha nacional de combate ao tráfico de pessoas com ações no Amapá 

https://www.diariodoamapa.com.br/cadernos/cidades/estado-adere-a-campanha-

nacional-de-combate-ao-trafico-de-pessoas-com-acoes-no-amapa/ 

 

Campanha ‘Coração Azul’ defende o fim do tráfico de pessoas 

https://www.diariodoamapa.com.br/cadernos/cidades/campanha-coracao-azul-

defende-o-fim-do-trafico-de-pessoas/ 

 

Campanha no Terminal Rodoviário faz alerta para o tráfico de pessoas 

https://selesnafes.com/2018/07/campanha-no-terminal-rodoviario-faz-alerta-para-o-

trafico-de-pessoas/ 

 

Amazonas adere à campanha nacional de combate ao tráfico de pessoas com eventos na capital 

http://www.portaldoholanda.com.br/noticia-hoje/amazonas-adere-campanha-nacional-de-
combate-ao-trafico-de-pessoas-com-eventos-na-capita 
 

Amazonas combate tráfico de pessoas com campanha nacional 

http://www.portalholofote.com/noticia/11017/amazonas-combate-trafico-de-
pessoas-com-campanha-nacional  
 

Amazonas combate tráfico de pessoas com campanha nacional 

 https://m2news.com.br/noticia/2666/-amazonas-combate-trafico-de-pessoas-com-

campanha-nacional   

 

 

 



 

47 

Amazonas registra 30 casos de tráfico de pessoas em seis anos, aponta Sejusc 

 https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2018/07/27/amazonas-registra-30-casos-

de-trafico-de-pessoas-em-seis-anos-aponta-sejusc.ghtml    

 

Campanha é realizada em capitais brasileiras para combater o tráfico de pessoas 

https://www.youtube.com/watch?v=GRWUWuEEXqQ    

 

Tráfico de pessoas é tema de campanha nacional 

https://www.youtube.com/watch?v=u9K-7Srd-L4   

 

Campanha de combate ao tráfico humano é realizada no Amazonas 

https://radioriomarfm.com.br/campanha-de-combate-ao-trafico-humano-e-realizada-

no-amazonas/  

 

Semana Coração Azul leva Amazonas a refletir sobre o Tráfico de Pessoas 

http://www.cnbb.org.br/semana-coracao-azul-leva-a-sociedade-do-amazonas-a-

refletir-sobre-o-trafico-de-pessoas/  

 

Semana Coração Azul leva a sociedade do Amazonas a refletir sobre o Tráfico de Pessoas 

http://portaldascebs.org.br/2018/08/06/semana-coracao-azul-leva-a-sociedade-do-

amazonas-a-refletir-sobre-o-trafico-de-pessoas/  

 

AM registra 30 casos de tráfico de pessoas em seis anos. Trabalho escravo e remoção de 
órgãos estão entre os crimes 
https://www.portalmarcossantos.com.br/2018/07/28/am-registra-30-casos-de-
trafico-de-pessoas-em-seis-anos-trabalho-escravo-e-remocao-de-orgaos-estao-entre-
os-crimes/   
 

Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal dedica semana voltada ao enfrentamento 

ao tráfico de pessoas 

http://www.sejus.df.gov.br/secretaria-de-estado-de-justica-e-cidadania-do-distrito-

federal-dedica-semana-voltada-ao-enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas; 

 

ONU lança campanha para combater o tráfico de pessoas 

http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-df/2018/07/onu-lanca-campanha-para-combater-

o-trafico-de-pessoas  
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Papa Francisco pede combate ao 'crime vergonhoso' de tráfico humano 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/07/29/papa-francisco-pede-combate-ao-

crime-vergonhoso-de-trafico-humano.ghtml 

 

Prédio da Assembleia legislativa lembra a importância do combate ao tráfico de pessoas 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-

urbana/2018/08/02/interna_vidaurbana,759065/predio-da-assembleia-legislativa-

lembra-a-importancia-do-combate-ao-tr.shtml 

 

Companhias aéreas e aeroportos se unem no combate ao tráfico de pessoas 

http://www.acritica.net/editorias/politica/companhias-aereas-e-aeroportos-juntos-

no-combate-ao-trafico-de-pessoas/314109/ 

 

ACI e IATA reforçam ações de combate ao tráfico de pessoas 

https://diariodoturismo.com.br/aci-e-iata-reforcam-acoes-de-combate-ao-trafico-de-

pessoas/ 

 

Atividades culturais contra enfrentamento ao tráfico de pessoas 

http://d24am.com/claro-escuro/atividades-culturais-contra-enfrentamento-ao-trafico-

de-pessoas/ 

 

ONU apela para que países se unam contra o tráfico de pessoas 

https://noticias.r7.com/internacional/onu-apela-para-que-paises-se-unam-contra-o-

trafico-de-pessoas-30072018 

 

Dia Mundial contra o Tráfico de Seres Humanos 
https://www.esquerda.net/artigo/dia-mundial-contra-o-trafico-de-seres-

humanos/56383 
 

Ação alerta para tráfico de pessoas 

http://maringa.odiario.com/maringa/2018/07/acao-alerta-para-trafico-de-

pessoas/2507598/ 

 

Tráfico de pessoas: quando ‘coisificar a pessoa humana’ não é mera força de expressão 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juizo-de-valor/trafico-de-pessoas-

quando-coisificar-a-pessoa-humana-nao-e-mera-forca-de-expressao-30072018 
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O tráfico de seres humanos 

http://jornaldeangola.sapo.ao/opiniao/editorial/o_trafico_de_seres_humanos_4 

 

Amazonas registra 30 casos de tráfico de pessoas em seis anos, aponta Sejusc 

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2018/07/27/amazonas-registra-30-casos-

de-trafico-de-pessoas-em-seis-anos-aponta-sejusc.ghtml 

 

Meninas são as principais vítimas de tráfico humano 

https://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/909801/meninas-sao-as-principais-

vitimas-de-trafico-humano 

 

Tráfico humano: crime começa com promessa de realização de sonhos 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-07/trafico-humano-crime-

comeca-com-promessa-de-realizacao-de-sonhos 

 

Mulheres e meninas são as principais vítimas de tráfico humano 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-07/mulheres-e-meninas-

sao-principais-vitimas-de-trafico-humano 

 

Palestras e atividades buscam enfrentamento ao tráfico de pessoas no DF 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/07/27/interna_cida

desdf,697836/palestras-e-atividades-buscam-enfrentamento-ao-trafico-de-

pessoas.shtml 

Fronteira do AP pode ser rota de tráfico de pessoas; campanha faz alerta sobre tema 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2018/07/27/fronteira-do-ap-pode-ser-rota-

de-trafico-de-pessoas-campanha-faz-alerta-sobre-tema.ghtml 

 

CINEMA SÃO JORGE VAI EXIBIR CURTA SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS 

https://espalhafactos.com/2018/07/28/cinema-sao-jorge-vai-exibir-curta-sobre-o-

trafico-de-pessoas/ 

 

Programação chama atenção sobre o tráfico de seres humanos 

https://www2.pbagora.com.br/noticia/paraiba/20180726143536/programacao-

chama-atencao-sobre-o-trafico-de-seres-humanos 
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Ação alerta para o risco do tráfico de pessoas 

http://g1.globo.com/pernambuco/videos/t/todos-os-videos/v/acao-alerta-para-o-

risco-do-trafico-de-pessoas/6912872/  

 

Prédio da Assembleia legislativa lembra a importância do combate ao tráfico de pessoas 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-

urbana/2018/08/02/interna_vidaurbana,759065/predio-da-assembleia-legislativa-

lembra-a-importancia-do-combate-ao-tr.shtml  

 

Ação Da Campanha ‘Coração Azul’ Alerta Para Tráfico De Pessoas Em Ipojuca 

http://www.ipojuca.pe.gov.br/mobile/noticias/3800/acao-da-campanha-coracao-azul-

alerta-para-trafico-de-pessoas-em-ipojuca/  
 

Seminário discute tráfico de pessoas 

https://pr.ricmais.com.br/balanco-geral-oeste/videos/seminario-discute-trafico-de-

pessoas 
 

Comitê estadual lança campanha contra o tráfico de pessoas 

https://www.agoramt.com.br/2018/07/comite-estadual-lanca-campanha-contra-o-

trafico-de-pessoas/ 
 

Campanha contra o tráfico de pessoas 

http://maringa.odiario.com/maringa/2018/07/campanha-contra-trafico-de-

pessoas/2504590/ 

 

Campanha de combate tráfico de pessoas será lançada nesta quinta-feira 

https://www.sonoticias.com.br/geral/campanha-de-combate-trafico-de-pessoas-sera-

lancada-nesta-quinta-feira/ 
 

CAMI participa de ação contra tráfico de pessoas 

http://camimigrantes.com.br/site/?p=1631 
 

Dia de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas será marcado por ações de prevenção 

https://www.al.rr.leg.br/2018/07/27/dia-de-enfrentamento-ao-trafico-de-pessoas-

sera-marcado-por-acoes-de-prevencao/ 
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CORAÇÃO AZUL – Casos de exploração sexual e trabalho escravo são identificados durante ação 

contra tráfico humano 

http://www.al.rr.leg.br/2018/07/30/coracao-azul-casos-de-exploracao-sexual-e-
trabalho-escravo-sao-identificados-durante-acao-contra-trafico-humano/ 
 

Núcleo da Assembleia Legislativa identifica casos de tráfico de pessoas durante ação em 

shopping 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=QDRjOG9N4sI 
 

Veja o quadro 'Desaparecidos' desta terça-feira (31) 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/veja-o-

quadro-desaparecidos-desta-terca-feira-31/6910770/ 

 

 

Considerações Finais 
 

A Coordenação-Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas parabeniza todos os 

parceiros da rede nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas ampliada, composta por 

atores públicos e pela sociedade civil organizada, que realizaram ações de importante impacto 

na sociedade dando visibilidade do tema com muita dedicação, criatividade e 

comprometimento.  

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 ao longo do ano. 

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. 


