
O Tráfico de Pessoas é um crime invisível. Falsas ofertas de emprego fácil e lucrativo somam-se 
a promessas de melhorias de vida para iludir as vítimas, na sua maioria mulheres,  que sonham 
com um futuro melhor. Lembre-se: “quando a esmola é demais, até o santo desconfia”.

“A vítima tem sua vida controlada para fins de exploração, que inclui prostituição, exploração 
sexual, trabalhos forçados, escravidão, retirada de órgãos e práticas semelhantes”.(CNJ)

o sonho que vira pesadelo
Tráfico de Mulheres e exploração sexual



* Se você fez empréstimos para financiar sua viagem, fique atenta às con-
dições de pagamento, taxa de juros e tempo previsto para quitação da 
dívida. Dê preferência a contratos escritos.  Leve cópias destes acordos 
com você e deixe cópias no Brasil com pessoas de sua confiança.

Cada país tem regras diferen-
ciadas para tratar migrantes 
sem documentos ou permis-
são de trabalho. Violar essas 
regras pode resultar em de-
portação, recolhimento em 
um centro de detenção para 
migrantes e até confisco de 
bens e dinheiro. 

* Saiba qual o tipo de visto necessário para a sua viagem e como renová-lo. 

Isabelly tem 23 anos e muitos sonhos. 
Há 5 anos trabalha como garota de pro-
grama. Recentemente ela recebeu um 
convite de uma amiga para se prostituir 
no exterior. A amiga conta que já esteve 
lá e  que ganhou muitos euros em pouco 
tempo, sem contar que a experiência de 
viver no exterior deve ser fascinante!

Isabelly está animadíssima com a 
proposta, pois sonha em ajudar a família, comprar um carro, construir sua 
casa e montar um salão de beleza quando retornar. Para realizar esse sonho 
ela investirá 12 mil reais em documentação, transporte e acesso ao local de 
trabalho. E, de acordo as promessas, em até 15 dias ela poderá ganhar até 
60 mil reais.

A DECISãO DE VIAJAR é PESSOAL E AS CONSEquêNCIAS TAmBém. 
POR ISSO, FIquE ATENTA!

Desconfie de propostas que “caem do céu”: altos lucros, fácil 
adaptação ao local de trabalho, sucesso garantido. Duvide, peça 
garantias e, se não sentir segurança, não aceite.

boM deMais pra ser verdade?

inforMações anTes da viageM

Aprenda um pouco do idioma do país para onde deseja viajar ou pelo 
menos tenha uma lista das palavras mais usadas. Informe às pessoas 
próximas para onde você vai e quem lhe ofereceu esta oportunidade.

Faça pesquisas antes de viajar. Informe-se sobre: condições de trabalho, 
lugares, preços, costumes do país para onde pretende viajar. A in-
ternet é uma boa aliada. Pergunte, busque  informações com pessoas 
que tenham passado pela mesma experiência.

PrevinA-se. evite situAções desAgrAdáveis.

* Nunca se separe de seu passaporte e de outros docu-
mentos pessoais. Em hipótese alguma entregue-os a 
outra pessoa.

* Anote números de telefones importantes e aprenda a 
fazer ligações locais e internacionais. 

* Faça contatos frequentes com seus familiares e ami-
gos;  e lembre-se sempre de atualizar endereço, 
telefone e e-mail.



Fontes: 
Cartilha - Política Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
(ministério da Justiça)

Folder - A decisão de Viajar é sua: 
As consequências também!

disque denúncia: 
Ligue 180 (CentrAL de Atendimento à muLher)

disque 100 (direitos humAnos)

Fique atenta a estes sinais para não ser vítima do tráfico de pessoas:

* Retenção de documentos;
* Impedimento de circular livremente;
* Jornadas de trabalho exaustivas e violadoras dos direitos 
humanos;
* Exigência de pagamento de dívidas que nunca são quitadas;
* Ameaças a familiares ou amigos;
* Exploração sexual com chantagens, ameaças e maus-
tratos;
* Propostas de casamento arranjado por agências nacionais 
e internacionais.

a queM recorrer eM caso de dificuldade? 

coMo idenTificar uMa siTuação de Tráfico de pessoas

Em caso de perda ou roubo dos documentos pessoais ou qualquer outra situação 
de necessidade, procure o Consulado ou a Embaixada do Brasil no país de destino. 
Não tenha medo de procurar esse órgão, pois ele existe para garantir sua seguran-
ça, independentemente se você está regular ou irregular no país. Fique tranquila. 
O sigilo dos seus dados está garantido.

Link importante: http://www.portalconsular.mre.gov.br/

PAstorAL dA muLher de beLo horizonte: (31) 3272-7349

Instituto das Irmãs Oblatas 
do Santíssimo Redentor


