Copa do Mundo e Tráfico de Pessoas é tema de Coletiva de Imprensa, em Brasília

13/05/2014

CONTRA LA TRATA - Uma Coletiva na sede da Conferência dos Religiosos do Brasil, em
Brasília-DF, no próximo dia 14 de maio, às 9h, pretende reunir a Imprensa, órgãos e
instituições afins, em torno do tema Copa do Mundo e Tráfico de Pessoas. O Objetivo é lançar
na Capital Federal a Campanha “Jogue a favor da vida – denuncie o Tráfico de Pessoas”, uma
iniciativa da Rede Um Grito pela Vida da CRB Nacional.
De acordo com as organizadoras, a Coletiva visa sensibilizar e informar a sociedade civil, em
especial os grupos mais vulneráveis sobre o Tráfico de Pessoas e a Exploração Sexual.
Objetiva ainda, alertar sobre risco do crescimento do crime e outras formas de violação dos
Direitos Humanos durante megaeventos como a Copa do Mundo e enfatiza o tema da
Campanha da Fraternidade 2014 “Fraternidade e Tráfico Humano”.Coordenadora da Rede Um
Grito pela Vida, Irmã Eurides de Oliveira

Coordenadora Nacional da Rede, a socióloga e religiosa, Eurides de Oliveira falou sobre a
importância e o significado do evento. “Lançar a Campanha de prevenção ao Tráfico antes e
durante a Copa de 2014 é uma oportunidade singular para dar maior visibilidade ao problema
do Tráfico, momento de contribuir para coibir o seu crescimento e chamar a atenção da
população para este crime que existe em dimensões tão abrangentes, mas que é bastante
invisível para a sociedade”, disse.
Informações do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), revelam que cerca de 600 mil
visitantes estrangeiros e 3 milhões de viajantes nacionais deverão circular no país em busca de
diversão durante a Copa do Mundo.
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