
A Unidade Oblata em Minas Gerais (Pastoral da Mulher/BH) foi uma das seis Entidades selecionadas pela Secretaria Na-
cional de Justiça e pelo  UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime)  para induzir ações de prevenção ao 
tráfico de pessoas.

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.

Ao longo de 2014, uma série de importantes ações de sensibilização e prevenção ao tráfico de pessoas será realizada pela 
Pastoral da Mulher. As atividades programadas somam-se ao projeto DIÁLOGOS PELA LIBERDADE, criado para levar à popu-
lação 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 preventivas, debates e encontros para formar agentes multi-
plicadores.

OFICINAS FORMATIVAS de sensibilização para a problemática do tráfico de 
pessoas. Entre em contato para agendarmos uma oficina adaptada para a 
sua instituição e/ou comunidade. Formações em escolas, paróquias e uni-
versidades.

APRESENTAÇÃO

PARTICIPAÇÃO POPULAR

OBJETIVO

REALIZAÇÃO

1 A 7/9/2014

GRITO DOS EXCLUÍDOS - 7/9/2014

ATO PÚBLICO - 23/9/2014

PLEBISCITO POPULAR PELA REFORMA DO SISTEMA POLíTICO

Participação no Grito dos Excluídos a favor do “Plebiscito pela Constituinte 
Exclusiva e Soberana do Sistema Político”, demandando maior partici-
pação feminina na política e medidas eficientes contra a exploração sexual 
e o tráfico de pessoas.

Participação da Pastoral da Mulher junto à CRB, Rede Um Grito Pela Vida 
e outras Entidades no Ato Público contra o Tráfico de Pessoas com fins de 
Exploração Sexual.

www.DIALOGOSPELALIBERDADE.COm

UNODC.ORG
PORTAL.MJ.GOV.BR

PASTORALDAMULHERBH.BLOGSPOT.COM
OBLATAS.ORG.BR

DISQUE  100 -  DIREITOS HUMANOS
LIGUE 180 -  CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER

INFORMAÇÕES: COMUNICAAPMM@GMAIL.COM | (31) 3272-7349

Apoio



O Congresso DIÁLOGOS PELA LIBERDADE objetiva abrir 
espaço de troca de conhecimentos e diálogo entre os 
diversos atores envolvidos; contribuir para dissemi-
nação de informação e maior sensibilização sobre o tráfico 
de mulheres com fins de exploração sexual; conscientizar a 
população da América Latina, fornecendo dados para a ade-
quada análise dos fenômenos; formular recomendações aos Es-
tados da América Latina para que abordem o tema priorizando 
o respeito e proteção dos direitos humanos, bem como a 
temática de gênero. 

8:00 h – Credenciamento

08:30 h – Abertura e Lançamento da Campanha Diálogos pela 
Liberdade. Composição de Mesa Diretiva.

PAINEL I: 
O mERCADO DO SEXO  Em Um mUNDO GLOBALIZADO

9:00 h – PALESTRA DE ABERTURA: Eleonora Menicucci 
Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres 
(a confirmar)

9:45 h –  Coffee break

10:00 h –  Priscila Siqueiros “Globalização, Gênero e Tráfico 
Humano”

10:40 h – Espaço para perguntas

11:00 h – “As redes de tráfico Brasil-Espanha: perfil das 

vítimas” por  Verônica Teresi. (Profª. Me. da UNISANTOS, 
especialista na temática de tráfico humano, em especial 
no contexto do tráfico de mulheres da rota Brasil-Espanha 
e consultora do Ministério da Justiça sobre tráfico humano).

11:40 h – Espaço para perguntas

12:00 h – Intervalo para almoço

PAINEL II : A ATENÇÃO ÀS VÍTImAS DE TRÁFICO 
INTERNACIONAL DE PESSOAS

14:00 h – Mesa Redonda “Experiências de prevenção e 
atendimento às vítimas do tráfico com fins de exploração 
sexual no MERCOSUL”,  com Olga Colipe, Coordenadora da 
Rede Oblata; Paula Laneri, do Projeto  “Puerta Abierta“, de 
Buenos Aires; e Sandra Ortiz, do Projeto “Casa Abierta” de 
Montevidéu (Montevideo - Uruguay).

15:15 h – Coffee break

15:30 h – Experiências de atendimento a brasileiras vítimas 
do tráfico com fins de exploração sexual na Espanha – por 
Roberto Ferreiro, pedagogo no Projeto O Mencer- El Ferrol 
(Espanha).

16:30 h – Relatos de vítimas de tráfico de pessoas.

17:15 h – Espaço para perguntas.

17:30 h – Encerramento

PAINEL III: CAUSAS SOCIOECONÔmICAS DO TRÁFICO COm 
FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL

8:30 h – Lançamento do Documentário “O que a vida fez da 
gente e o que a gente fez da vida” – Histórias de vida de 
mulheres que passaram por experiências na prostituição 
e/ou tráfico de seres humanos. Com a presença do diretor 
Nélio Souto.

9:20 h – Espaço para perguntas

14:00 h – Exibição do filme documentário sobre mulheres da prostituição 
“O QUE A VIDA FEZ DA GENTE E O QUE A GENTE FEZ DA VIDA”

15:15 – Debate com Nélio Souto (jornalista e diretor do documentário); 
mulheres protagonistas do documentário; Regina Medeiros (Doutora 
em Antropologia Social e cultural); Kiwonghi Bizawu (Doutor em Direi-
to Público – Direito internacional e professor de Direito internacional 
Público e Privado na Escola Superior Dom Helder Câmara).

*Será servido Coffee Break

O CINE-DIÁLOGOS exibirá obras cinematográficas focadas no tema 
prostituição e tráfico de pessoas como base para fomentar debates 
que abordem a perspectiva de gênero sob um olhar jurídico e social. 

Será exibido o documentário produzido pela Pastoral da Mulher de 
Belo Horizonte sobre a prostituição, vulnerabilidade social e con-
textos que levam ao tráfico de mulheres para exploração sexual. 
As demais obras que fazem parte da programação trazem o âmbito 
da prostituição e exploração infantil configurada dentro do tráfico 
interno no Brasil e abordam também sobre o turismo sexual. 

Anjos do Sol traz a história de uma menina de 11 anos que é vendida 
por sua família a um recrutador de meninas para fins de exploração 
sexual. Cinderelas, lobos e um príncipe encantado apresenta dados 
de pessoas traficadas pelas fronteiras internacionais para fins de 
exploração sexual e mostra a esperança de mulheres brasileiras na 
busca pela melhoria de vida e sonho de encontro com o “príncipe 
encantado”.

“Meninas do Brasil” é resultado de uma pesquisa do ar-
tista Geraldo Lacerdine sobre cultura brasileira, tendo a 
mulher como foco central da expressão. O trabalho dá voz 
a mulheres anônimas, que muitas vezes são silenciadas 
pelo abandono, pela exclusão social ou pelo fato de serem 
pobres, negras e subjugadas. “Mais do que simples telas, 
a exposição tem uma dimensão sociológica e traz histórias 
reais de mulheres de diferentes gerações”.
 
Visitação: de 2ª a 6ª feira, das 8 h às 22 h; aos sábados 
das 8 h às 12 h. Entrada franca.

Local: Escola de Direito Dom Helder Câmara
Rua Álvares Maciel, 628 – Santa Efigênia, BH/MG

Informações: (31) 3272-7349 (Organização)
Assessoria do artista: 3120-9987| 3120-9984

INAUGURAÇÃO: 03 DE SETEmBRO DE 2014

9:30 h – Mesa de Abertura

10:00 h – Palestra “A busca do humano quan-
do não há perspectivas de um horizonte 
vital satisfatório”, com Geraldo Lacerdine.

10:45 h – Inauguração da Exposição 
“MENINAS DO BRASIL”. 

1 DE SETEmBRO/2014

2 DE SETEmBRO/2014

3 A 30 DE SETEmBRO/2014

9:40 h – Coffee break

10:00 h – Mesa Redonda “Pobreza, gênero, desigualdade e 
exploração sexual” com Patrícia Mattos e Carla Bronzo.

11:40 h – Espaço para perguntas.

12:00 h – Intervalo para almoço

PAINEL IV: mARCO LEGAL DO ENFRENTAmENTO AO TRÁFICO 
DE PESSOAS E SITUAÇÃO ATUAL NO BRASIL

14:00 h – “O II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas” – Com Heloisa Greco (Coordenadora Nacional 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas)

15: 00 h – Coffee break

15:30 h – Uma visão crítica das políticas de enfrentamento 
ao tráfico de Pessoas.

Com Thaddeus Blanchette, professor de Antropologia, UFRJ, 
Macaé, ligado à ONG Davida; e Adriana Piscitelli,  uma das 
renomadas pesquisadoras sobre a temática do tráfico de 
pessoas.

17:00 h – Espaço para perguntas e debate.

17:30 h – Encerramento.

INSCRIÇÃO ONLINE 
Apresentação de Trabalhos - Oral e Pôster 
Acesse: www.dialogospelaliberdade.com

Emissão de certificado: carga horária - 14 horas.

Local: 
OAB/mG - Ordem dos Advogados do Brasil 
Rua Albita, 260 - Cruzeiro | Belo Horizonte - mG 

3 DE SETEmBRO/2014

4 DE SETEmBRO/2014

5 DE SETEmBRO/2014

14:00 h –  Exibição do filme “Cinderelas, lobos e um príncipe 
encantado” (não recomendado para menores de 16 anos)
15:45 h – Debate com:
Joel Zito (sociólogo e cineasta diretor do documentário Cin-
derelas, lobos e um príncipe encantado);
Beth Campos (Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes em Minas);
Fernanda Lins e Ana Paula Silva (Pastoral da Mulher de
Juazeiro-BA)
Betinho Duarte – Comitê Coração Azul de Minas Gerais;
Laura maria (Presidente da Associação das Prostitutas de Minas 
Gerais-Aprosmig).

*Será servido Coffee Break

14:00 – Exibição do filme “Anjos do sol” (inadequado para 
menores de 14 anos)

15:45 h – Debate com:
Flavia Gotelip – Coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas de MG;
João Batista Moreira Pinto, da Escola de Direito Dom Helder 
Câmara (Direitos Humanos e Cidadania);
Denise Avelino (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CMDCA/BH).

*Será servido Coffee Break

INSCRIÇÃO ONLINE 
Acesse: www.dialogospelaliberdade.com

Emissão de certificado: carga horária - 15 horas.  
Exigência: 75% de frequência.

Local:
Escola Superior de Direito Dom Helder Câmara 
Rua Álvares Maciel, 628 - Bairro Santa Efigênia
Belo Horizonte - mG


