


Caro 

Obrigado por se juntar a nós no primeiro       GLOBAL FREEDOM SUMMIT.
Estamos felizes por você ter escolhido fazer parte deste dia histórico.

Neste guia, você encontrará tudo o que precisa saber para começar a fazer a diferença na 
luta contra o tráfico humano. Acompanhe a transmissão e prepare-se para agir.

Pela liberdade,  





Junte-se a nós para uma hora de transmissão, que irá educar, equipar
e inspirar você na luta contra o tráfico humano.
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 03   ESPERANÇA RADICAL:  SOLUÇÕES COMPROVADAS NA LUTA  

  04   TREINAMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO: COMO LOCALIZAR + DENUNCIAR O TRÁFICO 
               HUMANO NA SUA COMUNIDADE 

  05    A MUDANÇA É POSSÍVEL

  06   UM CHAMADO PARA AÇÃO 



Após a transmissão, convidamos você a agir em três categorias diferentes:  

Cada ação foi projetada para que você possa fazer a diferença hoje, exatamente 
onde está. Se você estiver assistindo ao Global Freedom Summit em um evento 
organizado, seu anfitrião lhe dará informações sobre as próximas etapas.

Se você está assistindo individualmente, certifique-se de baixar seu kit de
 ação: 

http://a21.org/Summit


Divulgue em sua comunidade que o tráfico humano existe e 
que há maneiras de detectá-lo e denunciá-lo. Fixe cartazes em 
sua cafeteria local, outdoors comunitários e universidades. Use 
uma das postagens de mídias sociais fornecidas ou crie o seu 
próprio post/story sobre o por quê você está agindo para abolir 
o tráfico humano.

Estas postagens e cartazes foram criados para aumentar a 
conscientização de que o tráfico humano existe em todas as 
comunidades ao redor do mundo. Eles fornecem exemplos e 
indicadores para que as pessoas saibam como identificar uma 
potencial situação de tráfico humano e trazem o número de 
telefone para que qualquer pessoa possa ligar para fazer uma 
denúncia. Temos visto inúmeras vezes que a conscientização é 
fundamental para identificar vítimas de tráfico humano e 
investigar possíveis traficantes.



Entre em contato com seus representantes oficiais e líderes 
governamentais. Incentive-os a incorporar a conscientização, 
educação e o treinamento sobre o tráfico humano em sua 
comunidade local.

Envie um e-mail, escreva uma carta, faça um telefonema ou 
assine uma petição para influenciar a mudança. Deixe as 
autoridades saberem que o tráfico de pessoas existe e é uma 
questão que precisa ser tratada. Isso pode acontecer por meio 
da aprovação de uma nova legislação, aumentando a 
destinação de fundos e implementando programas para educar 
aqueles que são vulneráveis, treinando profissionais nos 
tribunais e na linha de frente e apoiando os sobreviventes com 
alojamento e serviços pós-resgate.



Informe-se sobre o tráfico de pessoas e como você pode 
tomar medidas para se manter seguro e ser parte da 
solução. Em seguida, compartilhe o que você aprendeu com 
outras pessoas.

       

Participe do curso de treinamento ou veja a apresentação 
virtual para aprender mais sobre o tráfico de pessoas e 
ensinar outras pessoas. Familiarize-se com os recursos 
educacionais da A21 e baixe os guias de prevenção gratuitos 
para que você possa conversar com sua família e amigos.





A questão do tráfico humano é tanto uma crise global quanto um crime local. Embora existam 
muitas formas de tráfico de pessoas e crimes relacionados, as duas formas mais comuns são o 
tráfico sexual e o tráfico para trabalho.

Ato sexual comercializado induzido por força, fraude ou coerção, ou quando a pessoa 
induzida a praticar tal ato tenha menos de 18 anos de idade.

É o recrutamento, abrigo, transporte, provisão ou obtenção de uma pessoa para trabalho ou 
serviços por meio do uso de força, fraude ou coerção para fins de servidão involuntária, por 
dívida ou escravidão. As principais indústrias que apresentam alto risco de exploração 
incluem tecnologia, vestuário, pescado, cacau, cana-de-açúcar, construção, agricultura, 
saúde, hotelaria, limpeza, operação de instalações, transporte e armazenamento.



        Existem milhões de pessoas escravizadas hoje no mundo
        O tráfico humano gera cerca de US $ 150,2 bilhões por ano
        Mais de 70% das vítimas detectadas de tráfico humano são mulheres e meninas
         Aproximadamente 1 em cada 4 vítimas de tráfico humano são crianças
          Fontes: Índice Global de Escravidão (2018), Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (2018), 
Organização Internacional do Trabalho (2017).

O tráfico de pessoas acontece em todos os 50 estados
        Mais de 45.000 casos de tráfico humno foram relatados apenas nos EUA
          1 em cada 6 crianças fugitivas relatadas ao NCMEC em 2018 eram prováveis vítimas de tráfico sexual
        Aproximadamente 1 em cada 8 vítimas identificadas no ano passado eram do sexo masculino
        27% das vítimas de tráfico detectadas recentemente nos Estados Unidos são menores
         Fontes: National Human Trafficking Hotline (2019), National Center for Missing and Exploited Children (2020).



 Grupos marginalizados
 Migrantes, migrantes irregulares, populações apátridas e refugiados
 Crianças de lares instáveis e inseguros
 Pessoas com deficiência física ou intelectual
 Pessoas que enfrentam instabilidade no emprego, insegurança financeira e dívidas

“As vítimas de tráfico humano podem ser de qualquer idade, raça, sexo ou nacionalidade. Certos grupos 
demonstram fatores de alto risco de serem traficados ou explorados, muitas vezes devido à sua situação ou 
posição na sociedade.”
 



    CONTROLADAS POR OUTRA PESSOA

S I N A I S    D E   T R Á F I C O  H U M A N O 

   ESTRANGEIRAS, SEM FAMILIARIDADE COM A LÍNGUA



    ABUSO DE SUBSTÂNCIA

    SENTIMENTO DE ESTAREM PRESAS

    SINAIS DE DEPENDÊNCIA

    ENGANADAS POR UMA FALSA OFERTA DE TRABALHO

itsapenalty.org/knowthesigns

S I N A I S    D E   T R Á F I C O  H U M A N O 

http://itsapenalty.org/knowthesigns
http://itsapenalty.org/knowthesigns


“Nunca foi tão fácil para os agressores terem contato com crianças e adolescentes sem o contato físico. 
Eles identificam potenciais vítimas e estabelecem uma relação de confiança com o único propósito de 
explorá-las. Este processo de recrutamento pode ser um trampolim para o tráfico e a exploração ”.                 
- UNODC, 2018

Exploração infantil online acontece quando um criminoso persuade um 
menor (com menos de 18 anos) a criar imagens de abuso sexual infantil ou 
vídeos de si mesmos participando de vídeos de transmissão sexual ao vivo, 
sejam eles gravados ou não. Frequentemente, os criminosos manipulam a 
criança para se envolver em tal conduta, primeiro construindo uma conexão 
emocional e um relacionamento com a criança, para ganhar confiança, com o 
objetivo final de exploração sexual. Muitos crimes, incluindo exploração 
sexual infantil online, acontecem porque há uma pessoa disposta a tirar 
vantagem de outro ser humano. Este é frequentemente o caso em crimes em 
que existe uma relação adulto-criança, e não é culpa da criança.



Um telefonema pode ser a diferença 
entre a escravidão e a liberdade.
 

Se você suspeitar de uma potencial situação de tráfico 
humano, denuncie imediatamente.

https://www.a21.org/content/human-trafficking/gnjb89#ht_call
https://www.a21.org/content/human-trafficking/gnjb89#ht_call


Agora, mais do que nunca, é importante saber e compartilhar informações atuais e 
verdadeiras. Aqui estão algumas fontes confiáveis relacionadas a dados e estatísticas sobre tráfico 
humano:

      

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf
https://www.globalslaveryindex.org/resources/downloads/
https://www.globalmodernslavery.org/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_embargoed.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm
https://www.iom.int/counter-trafficking
https://www.missingkids.org/NetSmartz
https://www.missingkids.org/NetSmartz
https://www.stopsextortion.com/caregivers/




A21.org/Summit


