
Disque 100
 (Para Denunciar Violações de Direitos Humanos)

Ligue 180
(Central de Atendimento à Mulher)

Se estiver no exterior:
Espanha: 900 990 005

Tel.: 61 3799-0180
Portugal: 800 800 550

Tel.: 61 3799-0180
Itália: 800 172 211
Tel.: 61 3799-0180

Se estiver no Brasil:
Serviços 24 horas / ligações gratuitas

DENUNCIE: 
Polícia Federal:

www.denuncia.pf.gov.br
denuncia.urtp@dpf.gov.br

PROCURE MAIS INFORMAÇÕES:
Ministério da Justiça:

www.mj.gov.br
trafi codepessoas@mj.gov.br



Liberdade não se compra

Todos os anos, em todo o mundo, milhares de mulheres, crianças e homens são vítimas do 
tráfi co de pessoas.
No Brasil, de 2005 a 2011, foram investigadas 514 denúncias desse crime. Dois terços – 344 – dos 
inquéritos são relacionados com trabalho escravo. Outros 157 são de tráfi co internacional e 13 
investigaram tráfi co interno de pessoas, modalidade onde o índice de denúncias é muito baixo.
A atuação do Estado brasileiro resultou no indiciamento de 381 suspeitos. Por causa de limites da 
legislação e de difi culdades em reunir provas, apenas 158 foram presos.

Denuncie o tráfi co de pessoas

Não há país livre do tráfi co de pessoas, seja como ponto de origem do crime, seja como destino dos 
trafi cados. No mundo todo, uma população que pode chegar a 2,5 milhões de pessoas foi vítima 
dos trafi cantes de seres humanos e é submetida a trabalho forçado ou exploração sexual. 
Além do empenho dos governos e dos organismos internacionais, o enfrentamento ao tráfi co de 
pessoas exige a mobilização da sociedade e a conscientização de cada pessoa. Cada cidadão 
tem o dever de denunciar. 

Campanha Coração Azul

O Brasil é parte da campanha Coração Azul contra o Tráfi co de Pessoas.
Com a adesão, o Brasil se compromete a disponibilizar meios de divulgação e mobilização da 
sociedade para a luta contra o tráfi co de pessoas. Todo mundo pode participar: siga o Coração 
Azul na internet, adote esse símbolo no seu perfi l no Facebook, na página da sua empresa. Use o 
coraçãozinho na lapela. Ajude a promover a campanha em suas redes sociais. E ajude a combater 
esse crime.

www.coracaoazul.com.br

Para isso, o governo disponibiliza a rede de núcleos e postos estaduais e municipais de 
enfrentamento ao tráfi co de pessoas, a rede consular para apoio no exterior, os serviços 
Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos, o Ligue 180, da Secretaria de Políticas para 
as Mulheres, o e-mail de informação: trafi codepessoas@mj.gov.br e o e-mail de denúncia da 
Polícia Federal: urtp.ddh@dpf.gov.br.

Liberdade não se compra.
    Dignidade não se vende.
Denuncie o tráfi co de pessoas.

Uma triste estatística: de cada 100 pessoas trafi cadas no mundo entre 2007 e 2010, 27 eram crianças.

Número 7% maior que no período de 2003 a 2006.

Dignidade não se vende

Na Europa, estima-se que o tráfi co de pessoas movimente 2,5 bilhões de euros todos os anos. 
No mundo todo, só no período entre 2007 e 2010, 55 mil pessoas foram trafi cadas. E 76% dessas 
vítimas são mulheres e meninas. 
Relatórios do UNODC (Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime) dão conta de que 58% 
das pessoas trafi cadas são submetidas a exploração sexual e 36% a trabalho escravo. 
Entre 2007 e 2010, foram descobertas 460 rotas internacionais de tráfi co de pessoas e identifi cadas 
vítimas de 136 países. No mesmo período, foram identifi cados 50 mil criminosos.
No Brasil e em nossos vizinhos da América do Sul, quase 90% das vítimas foram trafi cadas na 
região ou dentro de seus próprios países.

76% das vítimas do tráfi co de pessoas são mulheres e meninas. A maioria é explorada em redes

internacionais de prostituição. 


