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Tendo como meta desenvolver ações de enfrentamento do 
tráfi co de pessoas, o Projeto Trama já possui uma experiência 
acumulada sobre o assunto. Este Projeto surgiu como resul-
tado da articulação, no estado do Rio de Janeiro, entre quatro 
entidades: as organizações não-governamentais Instituto 
Brasileiro de Inovações em Saúde Social (IBISS), CRIOLA e 
Projeto Legal e a Universidade do Grande Rio (Unigranrio). 
Estas entidades participaram da Pesquisa sobre Tráfi co de 
Mulheres, Crianças e Adolescentes para Fins de Exploração 
Sexual (PESTRAF, 2002), que revelou, entre outras coisas, 
que o estado do Rio é a maior vitrine do Brasil quando se trata 
de tráfi co para fi ns de exploração sexual, sendo apontado 
como um dos maiores fornecedores do país para o mercado 
externo e principal rota de viagem e porta de passagem. 

A agenda do Trama prevê ações de informação, mobiliza-
ção e sensibilização da sociedade, além de uma campanha 
incluindo assistência e defesa jurídica e psicossocial às 
pessoas trafi cadas. 

Saiba mais: www.projetotrama.org.br

Este passaporte foi emitido

em outubro de 2008 por: 



O QUE É TRÁFICO DE PESSOAS?
Trafi car pessoas é: transportar, transferir ou abrigar pes-

soas para fi ns de exploração. 
A exploração pode ser sexual, por meio do abuso ou 

prostituição forçada, quase sem remuneração, por exemplo; 
pode se dar através da submissão da pessoa trafi cada a 
serviços forçados, casamento servil ou mesmo à escravidão, 
e também pode ter como fi m a remoção e venda de órgãos 
da pessoa trafi cada.

Muitas vezes, o tráfi co acontece com o consentimento 
inicial de quem é trafi cado, porque ainda não sabe que vai 
chegar numa situação de exploração. Mesmo que tenha 
consentido, a pessoa continua recebendo a proteção da 
lei. Há uma lei internacional que garante essa proteção, o 
Protocolo de Palermo – ratifi cado, atualmente, por 94 países, 
inclusive o Brasil.

O consentimento costuma ser conseguido pelo trafi cante 
através de falsas promessas, o que a lei chama de engano. 
Nesses casos, a pessoa trafi cada é iludida, já que desconhece 
os riscos da outra vida que planeja levar. Outras vezes, a pes-
soa é submetida ao tráfi co pela ameaça ou uso da força.

Tráfi co de Pessoas acontece no mundo inteiro. As pessoas 
trafi cadas geralmente são mulheres, crianças, homens e 
transgêneros, ou seja, qualquer um que, além de mal infor-
mado, esteja numa situação vulnerável – sonhando com um 
salário e uma vida melhores no exterior, sem pesar os riscos 
dessa aventura, que incluem, quase sempre, a violação dos 
direitos humanos. 
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EMBORA O TRÁFICO DE PESSOAS SEJA UM 
CRIME DE DIFÍCIL IDENTIFICAÇÃO, ESTIMA-
SE QUE, A CADA ANO, 4 MILHÕES DE 
PESSOAS SÃO TRAFICADAS NO MUNDO

NESSE MESMO PERÍODO O TRÁFICO
DE MULHERES E CRIANÇAS MOVIMENTA 
CERCA DE US$ 9 BILHÕES



PROTOCOLO DE PALERMO
Tratado complementar à Convenção das Nações             

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, gerado em 
dezembro de 2000, na cidade de Palermo, Itália, este Pro-
tocolo defi ne como meta “prevenir, suprimir e punir o tráfi co 
de pessoas, especialmente mulheres e crianças”. Esta lei 
internacional, atualmente ratifi cada por 94 países, expressa a 
convicção de que este problema deve ser combatido através 
da cooperação internacional.
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CHECK LIST:
Antes de viajar, certifi que-se de que tomou
as precauções necessárias.

 >  Informe-se, ainda no Brasil, no consulado do país de 
destino, sobre os requisitos legais para poder viajar, 
entrar, trabalhar, morar ou casar neste país, evitando 
uma situação de irregularidade.

 >  Deixe algum contato do seu destino no exterior com 
sua família ou seus amigos no Brasil.

 >  Abra uma conta grátis de e-mail. Exemplos: www.
yahoo.com.br e www.msn.com.br  O envio de e-mail é 
mais barato que uma ligação telefônica.

 >  Anote o endereço e telefone da Embaixada ou 
Consulados Brasileiros do país para onde está indo.

 >  Anote o endereço de alguma organização que auxilia 
pessoas estrangeiras.

 >  Sempre que estiver em perigo, procure as autoridades 
brasileiras no exterior (Embaixada ou Consulados 
Brasileiros) ou alguma organização que auxilia pessoas 
estrangeiras.

 >  Leve uma cópia do seu passaporte e demais 
documentos (de preferência autenticada) e guarde 
sempre separada dos originais.

 >  Não entregue seu passaporte a ninguém.
 >  Conheça, ao máximo, o idioma do país para onde você 

está indo. É sempre útil.
 >  Recuse transar sem camisinha.
 >  Passe essas informações adiante.



CENTROS DE APOIO
AMCV - Associação de Mulheres Contra a Violência: 
Tel.: + 351 (21) 21 380 2160 | Lisboa
cede@amcv.org.pt

UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta: 
Rua de São Lázaro nº111, 1ºDtº. 1150 - 330 | Lisboa
Tel.: + 351 (21) 886 7986 | umar.sede@sapo.pt

CONSULADO-GERAL EM LISBOA 
Praça Luis de Camões, 22 - 1o andar, 1200-243 | Lisboa 
Tel.: + 351 (21) 321 4100
Celular de Plantão: + 351 (21) 96252 0581 
consbras.lisboa@netcabo.pt | www.consulado-brasil.pt 

CONSULADO-GERAL NO PORTO 
Av. de França, 20 - 1º andar, 4050-275 | Porto
Tel.: + 351 (22) 608 4070 | Cel.: (22) 917 531654   
cgporto@mail.telepac.pt | www.consuladobrasilporto.com

EMBAIXADA EM LISBOA 
Estrada das Laranjeiras 144, 1649-021 | Lisboa 
Tel.: + 351 (21) 724 8510 
geral@embaixadadobrasil.pt | www.embaixadadobrasil.pt

PORTUGAL | Capital: LISBOA
Temperatura: Mínima: 8 graus (janeiro)
 Máxima: 23 graus (agosto)
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ALEMANHA | Capital: BERLIM
Temperatura: Mínima: -3 graus (janeiro)
 Máxima: 23 graus (agosto)

CENTROS DE APOIO 
Koofra (Coordination Center against Traffi cking in Women):
Postfach P.O. Box 306144, 20327 | Hamburg
Tel.: +49 (40)  6799 9757 | Fax.: (40) 679 9758 
info@koofra.de | www.koofra.de
HYDRA (Falam Português): Köpenicker Str. 187-188, 10997 | Berlin
Tel.: + 49 (30)  611 0023 | Fax.:  (30)  611 0021
kontakt@hydra-ev.org

CONSULADO-GERAL EM MUNIQUE 
Widenmayerstrasse, 47 80538 | München
Tel.: + 49 (89)  210 3760
101465.3454@compuserve.com |www.consulado-geral-do-brasil.de

CONSULADO-GERAL EM FRANKFURT
Hansaallee, 32 a+b, Térreo, 60322| Frankfurt am Main
Tel.: + 49 (69)  920 7420/74211 | Fax.: (69) 920 74230
consbrasfrankfurt@t-online.de |www.consbras-frankfurt.de
FRASES ÚTEIS
PORTUGUÊS        ALEMÃO
Eu sou do Brasil e preciso de ajuda       Ich bin von Brasil und 
       ich brauche hilfe.
Por favor, ligue para esse número...       Bitte, rufe diese Nummer an...
Pode me levar a esse endereço?       Kannst du mich zu dieser
       adresse bringen?
Preciso de um médico, estou doente           Ich brauche einen Arzt, ichbin krank           
Você pode chamar…       Kannst du ... rufen?
Eu só transo com camisinha       Ich bumse nur mit kondom!



CENTROS DE APOIO 
Proyecto Esperanza (falam português):
Caixa Postal 50905, 28080 | Madrid 
Tel.: + 34 (91) 386 06 43 | info@proyectoesperanza.org
ATIME- AGI (HIV) (falam português): C/ Canillas 56, 28002 | 
Madrid 
Tel.: +34 (91) 7440070 | atime@atime.es

CONSULADO-GERAL EM BARCELONA 
Av. Diagonal 468, 2º. 08006 | Barcelona
Tel.: + 34 (93) 488 2288
contato@brasilbcn.org | www.brasilbcn.org
FRASES ÚTEIS
PORTUGUÊS ESPANHOL
Eu sou do Brasil e preciso Soy de Brasil y necesito ayuda
de ajuda 
Por favor, ligue para Por favor, llama al...
esse número...
Pode me levar a esse endereço? Puedes llevarme a esta dirección?
Preciso de um médico, Necesito un médico,
estou doente. estoy enfermo
Você pode chamar… Puedes llamar...
Eu só transo com camisinha Yo hago el amor solamente
 con condón!

ESPANHA | Capital: MADRI
Temperatura: Mínima: 0 grau (janeiro)
 Máxima: 32 graus (agosto)
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CENTROS DE APOIO
CAST: Coalition to Abolís Slavery & Traffi cking:  5042 Wilshire 
Blvd, 586 | Los Angeles, California 90036 |Tel.: +1 (213) 365 1906
info@castla.org | www.castla.org
Ayuda, Inc.: 1707 Kalorama Rd NW | Washington, DC 20009 | 202 
387 4848 | estera@ayuda.com | www.ayudainc.org
A Women’s Legal Project Florida Immigrant Advocacy Center:
3000 Biscayne Blvd., Suite 400, Miami, 33137 | Florida 
Tel.: + 1 (305) 573 1106 | Fax.: (305) 576 6273 
www.fi acfl a.org/lucha.html

CONSULADO-GERAL EM MIAMI 
80 SW 8TH Street, Suite 26, 33133 | Miami, FL, 
Tel.: +1 (305) 285 6200
consbras@brazilmiami.org | www.brazilmiami.org

CONSULADO-GERAL EM LOS ANGELES
8484 Wilshire Boulevard, Suites 711/730, 90.211-3216 | Beverly Hills, CA
Tel.: +1 (808) 651 2664
comunicacoes@brazilian-consulate.org | www.brazilian-consulate.org

ESTADOS UNIDOS
Capital: WASHINGTON
Temperatura: Mínima: - 4 graus (janeiro)
                        Máxima: 32 graus (julho)
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CONSULADO-GERAL EM NOVA YORK 
1185, Avenue of the Americas, 21st Floor, 10036 - 2601 | New 
York 
Tel.: +1 (212) 777 7777
consulado@brazilny.org | www.brazilny.org

FRASES ÚTEIS
PORTUGUÊS             INGLÊS
Eu sou do Brasil e preciso de ajuda           I am from Brasil and I   
             need your help
Por favor, ligue para esse número...           Please, call this   
             number...
Pode me levar a esse endereço?             Can you take me to        
                          this address?
Preciso de um médico, estou doente          I need a doctor, I am   
             sick
Você pode chamar…             Can you call...
Eu só transo com camisinha                      I only make love with   
            a condom!

ESTADOS UNIDOS
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CENTROS DE APOIO
PASTT (Falam Português): 94, Rue de Lafayette, 75010 | Paris
Tel.: + 33 (1) 5324 1540 | pastt@noos.fr
Amicale Du Nid: 21, rue du château d’eau, 75010 | Paris
Tel.: + 33 (1) 4202 3822 | Fax : (1) 4239 1721
contact@amicaledunid.org | www.amicaledunid.org

CONSULADO-GERAL EM PARIS
34, Bis Cours Albert 1er 75008 | Paris 
Tel.: + 33 (1) 4561 6300 | consulat@bresil.org

FRASES ÚTEIS
PORTUGUÊS             FRANCÊS
Eu sou do Brasil e preciso de ajuda            Je viens de Bresil et j’ai  
            besoin d’un aide
Por favor, ligue para esse número...          Appelez-ce numéro s’il
            vous plait…
Pode me levar a esse endereço?            Vou pouvez m’ammener  
            à cette adresse?
Preciso de um médico,            II me faut un médecin,
estou doente            je suis malade
Você pode chamar…            Vous pouvez lui dire de   
            venir…
Eu só transo com camisinha            Je ne baise qu’avec   
           capote 

FRANÇA | Capital: PARIS
Temperatura: Mínima: 1 grau (janeiro)
 Máxima: 19 graus (agosto)



CENTROS DE APOIO
TAMPEP International Foundation: Obiplein 4, 1094 RB | 
Amsterdam
Tel.: + 31 (20) 692 6912 | Fax.: (20) 608 6083
info@tampep.eu
BLINN Programme, Humanitas (Falam Espanhol): 
P.O. 71 1000 AB | Amsterdam
Tel.: +31 (20) 5231100 / 6227367 | info@blinn.nl | www.blinn.nl

CONSULADO-GERAL EM ROTERDÃ
Stationsplein 45, 3013 AK | Rotterdam
Tel.: + 31 (10) 206 2211 
Tel. de Emergência: + 31 (10) 651554 836 | visas@tiscali.nl

FRASES ÚTEIS
PORTUGUÊS                HOLANDÊS
Eu sou do Brasil e preciso de ajuda Ik kom uit Brazilie en   
               heb uw hulp nodig
Por favor, ligue para esse número... Belt u dit nummer   
  a.u.b.
Pode me levar a esse endereço?  Kunt u me naar dit   
  adres brengen?
Preciso de um médico,  Ik heb een dokter nodig,  
estou doente  ik ben ziek
Você pode chamar…  Kunt u … roepen?
Eu só transo de camisinha  Ik vrij alleen met   
  condom!

HOLANDA | Capital: AMSTERDÃ
Temperatura: Mínima: -1 grau (janeiro)
 Máxima: 22 graus (agosto)
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CENTROS DE APOIO
TAMPEP: Corso Brescia, 10 - 10152 | Torino
Tel.: + 39 011 859 821 | Fax.: 011 240 73 44
tampeponlus@tampepitalia.it | www.tampepitalia.it
Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute: Casella Postale
67I-33170 | Pordenone 
Tel.: + 39 (0) 434 - 55 18 68 | info@lucciole.org | www.lucciole.org

CONSULADO-GERAL EM MILÃO
Corso europa, 12-5 20122 | Milano
Tel. geral: + 39 (2) 777 1071 | Fax.: (2) 7601 5628
Cel.: + 39 (2) 335 - 727 81 17 
informa@consbrasmilao.it | www.consbrasmilao.it

CONSULADO-GERAL EM ROMA 
Via Santa Maria Dell’Anima, 32 - 00186 | Roma
Tel.: + 39 (6) 6880-9661
consbras@tin.it | cgbroma@tin.it

EMBAIXADA EM ROMA
Piazza Navona 14, 00186 | Roma 
Tel. Geral: + 39 (6) 683981 |Cel.: (6) 348 - 7774902 (Plantão 
Diplomático).

ITÁLIA | Capital: ROMA
Temperatura: Mínima: 3 graus (janeiro)
 Máxima: 28 graus (agosto)



FRASES ÚTEIS
PORTUGUÊS  ITALIANO
Eu sou do Brasil e preciso de ajuda             Io sono brasiliana                                                                             
                                                                      e ho bisogno del tuo   
  aiuto
Por favor, ligue para esse número... Per favore, chiami   
  questo numero...
Pode me levar a esse endereço?  Puoi portarmi a   
  questo indirizzo?
Preciso de um médico, estou doente  Ho bisogno di un   
  dottore, sto male
Você pode chamar…  Puoi chiamare..
Eu só transo com camisinha   Io faccio sesso solo con il  
  preservativo

ITÁLIA
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PROTEJA-SE!
BUSQUE SEUS DIREITOS,
SEJA ONDE FOR

VOCÊ VIAJOU PARA O EXTERIOR E ESTÁ NUMA 
SITUAÇÃO QUE NÃO ESCOLHEU? NUMA SITUAÇÃO DE 
EXPLORAÇÃO DO SEU TRABALHO, NÃO PODENDO SAIR 
LIVREMENTE? PAGANDO DÍVIDAS QUE NEM SABIA QUE 
TINHA ANTES DE CHEGAR NO EXTERIOR?

As pessoas trafi cadas podem precisar de ajuda por diver-
sas razões. Podem ter perdido seu passaporte, estar doentes, 
impedidas de circular livremente, de retornar a seu país ou 
mesmo sendo ameaçadas por um trafi cante. Como em geral 
são imigrantes em situação irregular – não tendo direito de 
fi car neste país e sob o risco de serem deportados para o 
Brasil  – acabam não pedindo ajuda, até porque costumam 
não falar a língua local e ainda desconhecem seus direitos 
no país em que estão trabalhando. Essa atitude só agrava 
a sua situação.

QUAIS SÃO OS DIREITOS MAIS IMPORTANTES
QUE TODOS, (ESPECIALMENTE, A PESSOA TRAFICADA)
TÊM EM QUALQUER PAÍS ONDE ESTEJAM?

Acesso a tratamento médico; segurança (proteção especial 
a vítimas do tráfi co, oferecida através dos Centros de Apoio); 
acesso à Justiça; repatriação e reintegração para o país de 
origem; e preservação de seus bens pessoais.    



O QUE FAZER SE VOCÊ ESTIVER 
EM SITUAÇÃO DE TRÁFICO?

Os consulados brasileiros (ou as embaixadas brasileiras, 
caso não haja um consulado na cidade) devem tomar conheci-
mento da situação de violação de direitos por que passa a pes-
soa trafi cada. Os consulados e embaixadas são representações 
do Brasil no exterior. Devem auxiliar os brasileiros, solicitando 
a cooperação do país onde se encontram. 

Organizações Não-Governamentais – ONGs estrangeiras 
– (não ligadas, portanto, a qualquer autoridade ofi cial) também 
podem ser procuradas. Elas podem auxiliar a pessoa imigrante 
e/ou trafi cada a obter a ajuda que necessita, seja um abrigo, 
seja voltar para casa, regularizar sua documentação ou receber 
tratamento médico. Também auxiliam, junto às autoridades 
públicas do país onde se encontram e junto às autoridades 
brasileiras no exterior, os cônsules e embaixadores. 

Nem as autoridades brasileiras nem as ONGs encaminha-
rão a pessoa trafi cada à prisão. Ao contrário, deverão oferecer 
a ela proteção. A pessoa que não pede ajuda, corre risco maior 
de não obter a proteção especial a que tem direito, por ser 
vítima de tráfi co de pessoas. Por exemplo, se uma pessoa 
trafi cada que teve seu passaporte falsifi cado é encontrada 
pelas autoridades públicas do país em que está, ela pode ser 
detida e logo deportada, não recebendo a proteção especial, 
prevista pela lei, para a pessoa trafi cada.
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PESSOAS TRAFICADAS
TÊM PROTEÇÃO DA LEI
Saiba como a legislação destes países pode proteger
a pessoa trafi cada

Diversos países oferecem proteção especial à pessoa 
trafi cada, o que se manifesta na legislação de cada um 
deles. Essa proteção  signifi ca o tratamento especial que as 
autoridades do país devem dedicar às pessoas trafi cadas 
para fi ns de exploração sexual. 

A situação do tráfi co é caracterizada quando a pessoa 
é encorajada e depois obrigada a trabalhar no exterior, em 
prostituição ou em qualquer outro ramo. Prostituição, em 
princípio, é atividade legal, mas não sua exploração, tampouco 
forçar uma pessoa a prostituir-se, através de chantagens e 
ameaças ou falsas promessas. 

É entendido como interesse público e, por isso, dever 
do Estado, combater o crime organizado, como no caso do 
tráfi co de pessoas. Por isso, em troca da proteção especial 
oferecida, as autoridades exigem a cooperação das pessoas 
trafi cadas. Em troca de informações sobre os trafi cantes, elas 
podem ganhar visto de permanência por um ano ou até o 
processo judicial ser concluído (ou um período de tolerância 
para decidir sobre uma possível denúncia). 

Quem deseja obter a proteção especial que o Estado 
oferece deve procurar, em primeiro lugar, os Centros de 
Apoio (veja, neste passaporte, os endereços indicados em 
cada país). Estes Centros orientam a pessoa trafi cada para 
que obtenha a proteção de que precisa. Realizam o atendi-
mento em regime de confi dencialidade, em todos os países 
citados neste passaporte: Alemanha, Espanha, EUA, França, 
Holanda, Itália e Portugal. Os Centros de Apoio não enviarão 
às autoridades as informações recebidas. 



BOA VIAGEM!
Nome / name  ______________________________________
Tel.  _____________________________________________
Cel. _____________________________________________
Correio-eletrônico / e-mail ______________________________

ENDEREÇO PRINCIPAL / ADDRESSES 
Rua _____________________________________________
Cidade ___________________________________________
País _____________________________________________

ENDEREÇO SECUNDÁRIO / ADDRESSES
Rua _____________________________________________
Cidade ___________________________________________
País _____________________________________________

EM CASO DE ACIDENTE, POR FAVOR AVISE A:
IN THE OCCURRENCE OF AN ACCIDENT, PLEASE 
CONTACT:

Nome / name  ______________________________________
Parentesco / Kindred __________________________________
Rua _____________________________________________
Cidade ___________________________________________
País _____________________________________________
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Outras instituições com informações sobre tráfi co de pessoas 
e ações de enfrentamento no Brasil, veja em: 

www.projetotrama.org.br



projetotrama@projetotrama.org.br 
www.projetotrama.org.br
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