
 

 

PROJETO DIÁLOGOS PELA LIBERDADE PROMOVE AÇÕES E EVENTOS  

DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS E EXPLORAÇÃO SEXUAL 

 

Belo Horizonte, 08/08/14, COMUNICAAPMM. 

Em 2014, importantes ações de sensibilização e prevenção ao tráfico de seres humanos estão sendo desenvolvidas pela Unidade Oblata 

de Minas Gerais, Pastoral da Mulher de Belo Horizonte. A instituição, empossada no Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas – CIETP/MG, foi uma dentre as 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. Em parceria com a Ordem 

dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, realizará o Congresso Internacional sobre “Tráfico de Mulheres e Exploração Sexual”. 

Autoridades e especialistas no assunto trarão informações atualizadas sobre a situação do tráfico de pessoas, em especial sobre o 

tráfico de mulheres, no Brasil e no mundo, abordando dimensões sociais, jurídicas, econômicas e culturais, além de questões de gênero 

e vulnerabilidade.  

As atividades programadas somam-se ao projeto DIÁLOGOS PELA LIBERDADE, criado para levar à população mais informação, fomentar 

a área de conhecimento sobre direitos da mulher, sensibilizar 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.  

 

DATAS - EVENTOS E ATIVIDADES  

Nos dias 01 e 02 de Setembro de 2014 acontecerá, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MG, o Congresso “Diálogos 

pela Liberdade - Tráfico de Mulheres e Exploração Sexual”, que integra a Semana de Sensibilização sobre o Tráfico de Pessoas, criada 

pelo projeto para dar visibilidade ao tema e promover espaços de discussão. A chamada para envio de propostas de trabalho para 

apresentação oral e/ou via pôster fica aberta até o dia 20 de agosto. Nos dias seguintes ao Congresso (03, 04 e 05 de Setembro), na 

Escola Superior de Direito Dom Helder Câmara, será realizado o Cine-Diálogos, que 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. 

O documentário “O que a vida fez da gente e o que a gente fez da vida” (2014), produzido pela Pastoral da Mulher de Belo Horizonte, 

apresentará a problemática da prostituição e sua influência na vida de mulheres atendidas pela instituição, bem como sua relação com a 

exploração sexual. Anjos do Sol (2006), dirigido por Rudi Lagemann, e Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado (2010), dirigido pelo 

sociólogo e cineasta Joel Zito Araújo, são obras selecionadas para as mesas de debate. O evento contará com a presença de Joel Zito 

para trazer à tona o assunto “turismo sexual no Brasil”.  

No mesmo local, no período de 03 a 30 de Setembro, o público interessado também poderá contemplar a Exposição de Arte “Meninas 

do Brasil”, que é resultado de uma pesquisa do artista Geraldo Lacerdine sobre cultura brasileira, tendo a mulher como foco central da 

expressão. O trabalho dá voz a mulheres anônimas de diferentes gerações, que muitas vezes são silenciadas pelo abandono e pela 

exclusão social. 

http://pastoraldamulherbh.blogspot.com.br/
http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7B111A299A-4524-4047-9BD0-01B44350785E%7D&params=itemID=%7B19843684-87F4-429E-820E-FE43FD05F5E0%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D
http://dialogospelaliberdade.com/congresso/programacao/
http://dialogospelaliberdade.com/exposicao-meninas-do-brasil/programacao/
http://dialogospelaliberdade.com/congresso/trabalhos/
http://dialogospelaliberdade.com/cine-dialogos/obras-cinematograficas/
http://dialogospelaliberdade.com/2014/08/05/pastoral-da-mulher-de-bh-produz-documentario-sobre-prostituicao-trafico-de-mulheres-e-exploracao-sexual/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joel_Zito_Ara%C3%BAjo
http://dialogospelaliberdade.com/exposicao-meninas-do-brasil/programacao/
http://dialogospelaliberdade.com/exposicao-meninas-do-brasil/programacao/


 

A programação inclui ainda a participação no Grito dos Excluídos (07 de Setembro) em prol 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; Ato Público Contra o Tráfico de Seres Humanos (23 de Setembro).  

O projeto Diálogos pela Liberdade realiza formações em escolas, paróquias e universidades/faculdades de Minas Gerais, e oferece 

oficinas adaptadas para a realidade de cada público.   

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. 

SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS 

O tráfico de pessoas atinge cerca de 2,5 milhões de vítimas, sendo descrito pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC) como uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo. Ações contra esse “crime invisível” vêm sendo reforçadas ao 

longo dos anos e constituiu uma rede de enfretamento e prevenção. Em maio de 2013, o Ministério da Justiça e o Escritório de Ligação e 

Parceria do UNODC no Brasil lançaram a versão brasileira da Campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas. Neste ano, a 

campanha da Fraternidade assumiu esse compromisso e a Assembleia Geral da ONU instituiu o dia 30 de julho como Dia Mundial de 

Enfrentamento do Tráfico de Pessoas.  

AÇÕES DO PROJETO DIÁLOGOS PELA LIBERDADE 

CONGRESSO INTERNACIONAL “TRÁFICO DE MULHERES E EXPLORAÇÃO SEXUAL” 

CINE-DIÁLOGOS 

DIÁLOGOS NA ESCOLA 

EXPOSIÇÃO “MENINAS DO BRASIL” 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 

INSCRIÇÕES E LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 

INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO 

INSCRIÇÕES PARA O CINE-DIÁLOGOS 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB/MG 

ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO DOM HELDER CÂMARA 

http://dialogospelaliberdade.com/sobre/atos-publicos/
http://dialogospelaliberdade.com/dialogos-na-escola/
http://dialogospelaliberdade.com/congresso/programacao/
http://dialogospelaliberdade.com/cine-dialogos/obras-cinematograficas/
http://dialogospelaliberdade.com/dialogos-na-escola/
http://dialogospelaliberdade.com/exposicao-meninas-do-brasil/programacao/
http://dialogospelaliberdade.com/sobre/atos-publicos/
http://dialogospelaliberdade.com/congresso/inscricoes/
http://dialogospelaliberdade.com/cine-dialogos/inscricao-cine/
http://www.oabmg.org.br/
http://www.domhelder.edu.br/


 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

DIALOGOSPELALIBERDADE.COM 

PASTORAL DA MULHER DE BELO HORIZONTE 

INSTITUTO DAS IRMÃS OBLATAS 

MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO 

PARCERIAS 

FINANCIADORES 

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIME – UNODC.  

 

CONTATOS 

Telefone: (31) 3272-7349 - Organização 

E-mail: comunicaapmm@gmail.com | apmmbh@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://dialogospelaliberdade.com/
http://pastoraldamulherbh.blogspot.com.br/
http://oblatas.org.br/http:/oblatas.org.br/
http://dialogospelaliberdade.com/sobre/materiais-de-divulgacao/
http://dialogospelaliberdade.com/sobre/parcerias/
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJDE2A290DITEMIDC811B50F3FA34D6AA46F27CC110930B1PTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/traficodepessoas/data/Pages/MJ16B51547PTBRNN.htm
http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-pessoas/index.html
mailto:comunicaapmm@gmail.com
mailto:apmmbh@gmail.com

