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Para apoiar a campanha e “usar” o 
Coração Azul:
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Junte-se a nós 
nessa luta!

Mostre o Coração Azul em 
seu website, em seu perfil do 
Facebook, em seus produtos, 
em suas publicações – acima 
de tudo “Use-o” de peito 
aberto! Não nos deixe es-
quecer aqueles que não têm 
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contra o Tráfico
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Uma campanha internacional 
contra uma forma moderna de 
escravidão

O tráfico de seres humanos é um crime que 
priva as pessoas de seus direitos, arruina 
seus sonhos, e rouba sua dignidade. É um 
crime que nos envergonha a todos. O tráfico 
de pessoas é um problema global ao qual 
nenhum país está imune. Milhões de vítimas 
são presas em nessa armadilha e exploradas 
todostodos os anos, nessa forma moderna de es-
cravidão.  Para mobilizar a opinião-pública 
mundial contra o tráfico de pessoas, o 
UNODC lançou a Campanha Coração Azul.  
Ela está aberta a todos aqueles que  queiram 
participar e usar o Coração Azul como sím-
bolo de seu apoio a essa campanha.



O que é a Campanha 
Coração Azul? 

E o Coração Azul?

Uma iniciativa de conscientização para 
lutar contra o tráfico de pessoas e seu im-
pacto na sociedade. A Campanha 
Coração Azul busca encorajar o envolvi-
mento e inspirar ações que ajudam a 
acabar com esse crime. A campanha 
também permite às pessoas demonstrar 
solidariedade para com as vítimas de trá-
fico ao usar o Coração Azul

O Coração Azul representa a tristeza 
daqueles que são traficados, enquanto 
nos lembra da frieza de coração dos que 
compram e vendem seres humanos. O 
uso da cor azul da ONU também demon-
stra o compromisso das Nações Unidas 
com o combate a esse crime contra a dig-
nidade humana.

Do mesmo modo que a fita vermelha se 
tornou o símbolo internacional da consci-
entização sobre HIV/AIDS, essa campanha 
visa a fazer do Coração Azul um símbolo 
internacional contra o tráfico de pessoas. 
“Vestindo” o Coração Azul, você ajudará a 
promover a conscientização sobre o tráfico 
dede pessoas e aderirá à campanha para 
lutar contra esse crime.

Para participar da campanha e divulgar o 
Coração Azul, você deve apenas seguir al-
gumas regras simples sobre a utilização da 
logo do Coração Azul encontradas na 
página web da UNODC.
Desejamos incentivar o maior número de 
atividades de sensibilização ao redor do 
globo e convidar as pessoas, as organiza-
ções sem fins lucrativos, o setor privado, 
os organismos internacionais e os Estados 
Membros a participarem na campanha 
Coração Azul por meio da realização das 
seguintes ações:seguintes ações:

Juntar-se ao grupo “Coração Azul” na 
rede de relacionamentos Facebook, 
colocando o “Coração Azul” no seu 
perfil.

Baixar o ícone do “Coração Azul" e 
divulgá-lo em sua página ou em seu 
material de sensibilização.
(www.unodc.org/blueheart)

Incluir um link para o site da campanha 
em sua página da internet e divulgar o 
“Coração Azul” em seus materiais, bo-
letins, portal de Internet, entre outros.

Criar sua própria versão do “Coração 
Azul” próprio e usá-lo para difundir a 
campanha e conscientizar sobre o 
crime (Baixe as especificações no ícone 
“Instrumentos da Campanha”).

Promover e difundir a campanha por 
meio de suas redes sociais e contatos.

Realizar depósitos ou contribuições em 
dinheiro para a campanha e atividades 
relacionadas à prevenção ao tráfico de 
pessoas.

Usar o Coração Azul quando organizar 
ou participar de atividades de consci-
entização ao redor do mundo para 
marcar datas-chave relacionadas ao 
combate ao tráfico de pessoas, por ex-
emplo, na Europa, para marcar o dia 
Europeu contra o tráfico de pessoas em 
18 de outubro, ou em um dos dias in-
ternacionais relacionados à escravidão, 
mulheres ou crianças.

Como posso usar o Coração 
Azul e mostrar o meu apoio?
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