


APRESENTAÇÃO 
 
A Unidade Oblata em Minas Gerais (Pastoral da Mulher/BH) foi uma das seis Entidades 
selecionadas pela Secretaria Nacional de Justiça e pelo  UNODC (Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime)  para induzir ações de prevenção ao tráfico de pessoas. 
http://dialogospelaliberdade.com/ 
 
 
OBJETIVO 
 
Promover uma abordagem adequada e de acordo com os compromissos nacionais e 
internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, numa perspectiva de promoção de 
direitos humanos; incentivar a aproximação da sociedade brasileira com a temática do 
tráfico de pessoas, para que se possa ter mais informações sobre a existência e a 
complexidade de tal fenômeno e auxiliar no desenho de estratégias e ações de 
prevenção. 
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REALIZAÇÃO 
 
Ao longo de 2014, uma série de importantes ações de sensibilização e prevenção ao 
tráfico de seres humanos será realizada pela Pastoral da Mulher. As atividades 
programadas somam-se ao projeto DIÁLOGOS PELA LIBERDADE, criado para levar à 
população informação, fomentar a área de conhecimento sobre direitos da mulher, 
sensibilização contra a violência e tráfico de pessoas com fins de exploração sexual, além 
de realizar ações de prevenção, debates e encontros para formar agentes 
multiplicadores. 
 
 
AÇÕES 
 
•ATOS PÚBLICOS 
•CINE -DIÁLOGOS 
•DIÁLOGOS NA ESCOLA 
•EXPOSIÇÃO “MENINAS DO BRASIL” 
•CONGRESSO INTERNACIONAL “TRÁFICO DE MULHERES E EXPLORAÇÃO SEXUAL” 
                                                            
                                                                 
 





 
OFICINAS FORMATIVAS de sensibilização para a problemática do tráfico de seres 
humanos. Entre em contato para agendarmos uma oficina adaptada para a sua 
instituição e/ou comunidade. 
 
A Pastoral da Mulher sensibilizando em escolas, paróquias e universidades sobre o 
tráfico de seres humanos. 
 

                                                                         



https://dialogospelaliberdade.files.wordpress.com/2014/06/congresso-internacional.png


1 e 2 de Setembro de 2014 
 
O Congresso Internacional DIÁLOGOS PELA LIBERDADE abordará o tema 
TRÁFICO DE MULHERES COM FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. O evento será 
realizado no auditório da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, unidade 
de Belo Horizonte/MG. 
 

                                                                         





3, 4 e 5 de Setembro de 2014 
 
 
O CINE-DIÁLOGOS abordará obras focadas no tema Tráfico de Pessoas. A proposta é 
debater em torno do assunto com a presença de convidados que foquem a 
cinematografia como meio de informação, crítica e denúncia, trazendo a 
perspectiva de gênero sob um olhar jurídico e social.  
 
Será exibido o documentário produzido pela Pastoral da Mulher sobre Prostituição, 
Exploração sexual e Tráfico de Mulheres, além dos filmes Anjos do Sol e Cinderelas, 
Lobos e um Príncipe Encantado.  
                                                                       





De 3 a 30 de Setembro, na Escola de Direito Dom Helder Câmara. 
MENINAS DO BRASIL 
 
Artista: Geraldo Lacerdine 
 
“O que seria de nós se a narrativa de nossa existência fosse transformada em obra 
de arte?” 
 
É exatamente isso que acontece com a exposição “Meninas do Brasil”. Quinze 
narrativas emocionantes de mulheres brasileiras foram transformadas em pintura. 
Esse trabalho é fruto de pesquisa sobre a cultura brasileira, tendo a mulher como 
foco central da expressão artística. O objetivo é dar voz a essas mulheres que 
muitas vezes são silenciadas pela falta de oportunidades, abandono, exclusão social 
ou pelo simples fato de serem pobres, negras e subjugadas. 
 
Os fragmentos de cada história se organizam em imagem, letras e som, formando 
um conjunto harmonioso à percepção estética que favorece o acesso direto às vidas 
dessas quinze mulheres brasileiras. 
                                                                         



GRITO DOS EXCLUÍDOS 
 

Participação no Grito dos 
Excluídos a favor do “Plebiscito 

pela Constituinte Exclusiva e 
Soberana do Sistema Político”, 

demandando maior 
participação feminina na 

política e medidas eficientes 
contra a exploração sexual e o 

tráfico de seres humanos. 
 



BANCA DE ARTESANATO DO PROJETO 
COMEÇAR DE NOVO JUNTO À EXPOSIÇÃO 
 
O “Começar de Novo” constitui-se em 
um empreendimento organizado e gerenciado 
pelas próprias mulheres, assessoradas pela 
Pastoral da Mulher de BH, com o objetivo de 
produzir e comercializar bolsas e produtos de 
pet reciclados e ecologicamente corretos, 
visando à geração de renda e a melhoria da 
qualidade de vida das mulheres e suas 
respectivas famílias, fortalecendo seu processo 
de autonomia e organização em grupo. 
  
Configura-se como uma proposta de geração 
de renda para um dos grupos mais 
marginalizados e explorados de nossa 
sociedade: mulheres em situação de 
prostituição e dependência química.  



23 DE SETEMBRO 
 

ATO PÚBLICO CONTRA O TRÁFICO 
DE SERES HUMANOS COM FINS DE 

EXPLORAÇÃO SEXUAL 
 

Participação da Pastoral da Mulher 
junto à CRB, Rede Um Grito Pela 

Vida e outras Entidades. Acontecerá 
no Centro de Belo Horizonte/MG. 











http://pastoraldamulherbh.blogspot.com.br/ 
http://oblatas.org.br/ 
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