Treinamento básico sobre tráfico de pessoas
O que é o tráfico de pessoas?

Como posso identificar o tráfico de pessoas?

O tráfico de pessoas é um tipo de escravidão moderna que envolve o
uso da força, fraude ou coação para obter algum tipo de trabalho ou ato
sexual comercializado. Milhares de homens, mulheres e crianças são
submetidos pelo tráfico a situações de trabalhos forçados e à venda de sexo
ao redor do mundo. Muitas dessas vítimas são aliciadas em seus lares com
falsas promessas de emprego bem remunerado; em vez disso, são forçadas
ou coagidas a se entregarem à prostituição, servidão domiciliar ou outros
tipos de trabalhos forçados. Existem vítimas nos setores de trabalho legal
ou ilegal, inclusive em negócios clandestinos ('sweatshops'), salões de
massagens, setor de agricultura, restaurantes, hotéis e serviços domésticos.

Com frequência, o tráfico de pessoas está “escondido à vista de todos”. Há
diversos sinais de alerta ou indicadores, capazes de chamarem a sua atenção para
um caso de tráfico de pessoas. O reconhecimento dos sinais é o primeiro passo
para a identificação das vítimas.

Entre os indicadores de uma possível vítima
incluem-se:

Quem são as vítimas? Quem corre perigo?

Comportamento ou condições físicas:
 A vítima parece com medo, ansiosa, deprimida, submissa, tensa ou
nervosa/paranoica?
 A vítima se submete a outra pessoa que fala em seu nome?
 A vítima mostra sinais de abuso físico e/ou sexual, restrições físicas,
confinamento ou tortura?
 A vítima sofreu agressões ou privação de comida, água, sono, atendimento médico
ou outras necessidades básicas para viver?
 A vítima tem poucos bens pessoais ou nenhum?

As vitimas do tráfico podem ser de qualquer idade, raça, gênero ou
nacionalidade. As vítimas do tráfico podem ser homens ou mulheres,
jovens ou idosos, americanos ou estrangeiros, com ou sem status legal
como imigrante.

Comportamento social:
 A vítima pode contatar livremente seus amigos ou parentes?
 A vítima tem liberdade para se socializar ou frequentar serviços religiosos?
 A vítima tem liberdade de deslocamento?
 A vítima ou seus parentes foram ameaçados de agressão se a vítima tentar escapar?

O tráfico de pessoas não é o mesmo que contrabando de imigrantes
('smuggling'). O "tráfico" se baseia na exploração e não implica em
cruzamento de fronteiras ou algum tipo de transporte.

Os traficantes exploram vítimas com pouca ou nenhuma rede de proteção
social. Eles procuram vítimas que estão vulneráveis por causa de sua
situação de imigração irregular e inglês limitado, além das podem estar em
situações vulneráveis devido a dificuldades econômicas, instabilidade
política, desastres naturais ou outras causas.
Os indicadores relacionados são apenas alguns dos que podem alertá-lo
quanto à situação potencial de tráfico de pessoas. Nenhum indicador isolado
comprova obrigatoriamente o tráfico de pessoas. Se você suspeitar que
alguém possa ser vítima do tráfico de pessoas, ligue para a Tipline do HSI
(setor de Investigações de Segurança Interna) do ICE (Controle Alfandegário
e de Imigrações) dos EUA pelo telefone 1-866-347-2423. Você pode
também fazer sua denúncia on-line no site: www.ice.gov/tips.
Para fazer contato com uma organização não governamental para obter
informações e ajuda de modo confidencial 24 horas por dia, ligue para o
NHTRC (Centro Nacional de Recursos contra o Tráfico de Pessoas) pelo
telefone 1-888-3737-888.

Condições de trabalho e situação de imigração regular:
 A vítima tem um horário de trabalho excessivo e/ou fora do comum?
 A vítima é algum menor envolvido em atos de comercialização do sexo?
 A vítima foi recrutada para um propósito e forçada a se envolver em outro trabalho?
 O salário da vítima está sendo retido para saldar dívidas pelo contrabando de
imigrantes ('smuggling')? (Saldar a dívida pelo contrabando de imigrantes apenas não
é considerado como tráfico).
 A vítima foi forçada a praticar atos sexuais?
 A vítima recebeu ameaça de deportação ou enquadramento na legislação? A vítima
está na posse de seus documentos de identificação e de viagem? Caso contrário, quem
controla os documentos?
Vítimas menores:
 A vítima é algum menor envolvido em atos de comercialização do sexo?

Para mais informações, acesse o site:
www.dhs.gov/bluecampaign
Curta o nosso site no
Facebook!
www.facebook.com/bluecampaign

Se você suspeitar que alguém possa ser vítima do tráfico de pessoas,
ligue para a Tipline do HSI (setor de Investigações do Departamento de Segurança Interna) do ICE (Controle Alfandegário

e de Imigrações) dos EUA
pelo telefone 1-866-347-2423. Você pode também fazer sua denúncia on-line no site:
www.ice.gov/tips.

