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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/amazonas-tera-acoes-de-combate-ao-trafico-de-

pessoas-na-ultima-semana-de-julho/ 

TÍTULO Amazonas terá ações de combate ao tráfico de pessoas na última semana de julho 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Abordagens informativas, peças teatrais e palestras em escolas municipais e 

estaduais estão na programação 

No mês mundial de combate ao tráfico de pessoas, o Governo do Amazonas, 

por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

https://amazonasnoticias.com.br/amazonas-tera-acoes-de-combate-ao-trafico-de-pessoas-na-ultima-semana-de-julho/
https://amazonasnoticias.com.br/amazonas-tera-acoes-de-combate-ao-trafico-de-pessoas-na-ultima-semana-de-julho/
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(Sejusc), em parceria com diversas instituições, terá ações de conscientização 
em diferentes pontos da capital. 

A campanha “Coração Azul”, fixada no mês de julho pela Organização Mundial 

das Nações Unidas, tem a proposta de sensibilizar o público do sofrimento 

vivido por pessoas traficadas, além de encorajar a participação em massa e 
servir de inspiração para medidas que ajudem a acabar com o tráfico de pessoas. 

Para a titular da Sejusc, Caroline Braz, conscientizar a população é uma das 
principais medidas adotadas pelo órgão durante a campanha. 

“Realizaremos um trabalho educacional, informando a população sobre as 

modalidades do crime e sobre como identificá-lo, para que possamos evitar 

cada vez mais casos de tráfico de pessoas”, destaca. “Nos últimos três anos, 
quatro inquéritos de casos do tipo foram registrados pela Polícia Federal”. 

Programação – A agenda da ação começa no dia 29 de julho, a partir das 17h, 

no Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-

AM), onde será feita uma videoconferência para divulgação e interpretação da 

Semana Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, para 61 municípios 
do estado. 

No dia 30/7, a ação será no Largo de São Sebastião, a partir das 17h, e contará 

com a apresentação de alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, 

além da iluminação simultânea de prédios da Sejusc, Câmara Municipal de 

Manaus, Assembleia Legislativa do Amazonas, Ordem dos Advogados do 

Amazonas, Tribunal de Justiça do Amazonas, Ministério Público Federal e 
Defensorias Públicas do Estado e da União na cor azul, símbolo da campanha. 

No dia 31 de julho, cinco escolas da rede municipal e estadual de ensino 

receberão palestras sobre tráfico humano, com o objetivo de educar crianças e 

adolescentes sobre o crime. O evento acontecerá simultaneamente nas 
unidades, das 8h às 11h. 

No dia 1º de agosto, imigrantes venezuelanos de abrigos dos bairros Alfredo 

Nascimento e Coroado participarão de uma roda de conversa sobre os serviços 

oferecidos no Estado. A ação acontecerá das 9h às 11h e das 15h às 17h. 
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Para encerrar, no dia 2 de agosto, a Rodoviária de Manaus e Aeroporto 

Internacional Eduardo Gomes receberão abordagens informativas e materiais 

educativos da campanha. Na Rodoviária, a ação acontecerá das 8h às 11h, e no 

Aeroporto, das 10h às 11h. 

Parcerias – Também participarão das ações no fim do mês o Comitê 

Intersetorial de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Atenção 

aos Refugiados e Migrantes do Amazonas, Seduc-AM, Organização 

Internacional para Migrantes (OIM), Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) e Rede Um Grito pela Vida. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JULHO/19 

DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Portal Atualizado EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://portalatualizado.com.br/noticia/2044/amazonas-tera-acoes-de-combate-ao-

trafico-de-pesso.html 

TÍTULO Amazonas terá ações de combate ao tráfico de pessoas 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

No mês mundial de combate ao tráfico de pessoas, o Governo do Amazonas, por meio 

da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em parceria 

com diversas instituições, terá ações de conscientização em diferentes pontos da capital. 

https://portalatualizado.com.br/noticia/2044/amazonas-tera-acoes-de-combate-ao-trafico-de-pesso.html
https://portalatualizado.com.br/noticia/2044/amazonas-tera-acoes-de-combate-ao-trafico-de-pesso.html
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A campanha “Coração Azul”, fixada no mês de julho pela Organização Mundial das 

Nações Unidas, tem a proposta de sensibilizar o público do sofrimento vivido por 

pessoas traficadas, além de encorajar a participação em massa e servir de inspiração 

para medidas que ajudem a acabar com o tráfico de pessoas. 

Para a secretária da Sejusc, Caroline Braz, conscientizar a população é uma das 

principais medidas adotadas pelo órgão durante a campanha. 

“Realizaremos um trabalho educacional, informando a população sobre as modalidades 

do crime e sobre como identifica-lo, para que possamos evitar cada vez mais casos de 

tráfico de pessoas”, destaca. “Nos últimos três anos, quatro inquéritos de casos do tipo 

foram registrados pela Polícia Federal”. 

Programação – A programação começa no dia 29/7, a partir das 17h, no Centro de 

Mídias da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc), onde será feita uma 

videoconferência para divulgação e interpretação da Semana Estadual de Enfrentamento 

ao Tráfico de Pessoas, para 61 municípios do Estado. 

No dia 30/7, a ação será no Largo de São Sebastião, a partir das 17h, e contará com a 

apresentação de alunos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, além da 

iluminação simultânea de prédios da Sejusc, Câmara Municipal de Manaus, Assembleia 

Legislativa do Amazonas, Ordem dos Advogados do Amazonas, Tribunal de Justiça do 

Amazonas, Defensoria Pública do Estado e da União e Ministério Público Federal na 

cor azul, símbolo da campanha. 

No dia 31/7, cinco escolas da rede municipal e estadual de ensino receberão palestras 

sobre tráfico humano, com o objetivo de educar crianças e adolescentes sobre o crime. 

O evento acontecerá simultaneamente, de 8h às 11h. 

No dia 1/8, imigrantes venezuelanos de abrigos dos bairros Alfredo Nascimento e 

Coroado participarão de uma roda de conversa sobre os serviços oferecidos no Estado. 

A ação acontecerá de 9h às 11h e de 15h às 17h. 

Para encerrar, no dia 2/8, a Rodoviária de Manaus e Aeroporto Internacional Eduardo 

Gomes receberão abordagens informativas e materiais educativos da campanha. Na 

Rodoviária, a ação acontecerá de 8h às 11h e no Aeroporto, de 10h às 11h. 

Parcerias –  O  Comitê Intersetorial de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas e Atenção aos Refugiados e Migrantes do Amazonas, Secretaria de Estado de 

Educação do Amazonas (Seduc), Organização Internacional para Migrantes (OIM), 

Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Rede “Um Grito pela Vida” também 

participarão das ações no fim do mês. 

Fonte: Sejusc 
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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Portal Atualizado EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://portalatualizado.com.br/noticia/2043/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-

denunciado-no.html 

TÍTULO Crime de tráfico de pessoas pode ser denunciado 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Com o objetivo de estimular o debate e encorajar vítimas do tráfico de pessoas, o 

Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos 

e Cidadania (Sejusc), durante o Mês Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 

está alertando, em diversas ações, a população sobre os canais de denúncias contra o 

crime. 

https://portalatualizado.com.br/noticia/2043/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no.html
https://portalatualizado.com.br/noticia/2043/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no.html
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Além dos postos policiais de qualquer lugar do mundo, o Disque 100 (Ministério dos 

Direitos Humanos) e o Ligue 180 (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres) 

são canais de denúncias, inclusive internacionais (Ligue 180). 

Como identificar – De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, o cidadão 

deve ficar atento aos sinais para prevenir o tráfico humano. 

“Precisamos coibir esse tipo de crime e a prevenção ainda é a melhor ferramenta. O 

cidadão deve, por exemplo, duvidar de propostas de emprego fácil e lucrativo, ler 

atentamente os contratos de trabalho, principalmente no exterior e, ao viajar, deve 

sempre informar a alguém confiável o endereço e contatos e nunca deixar de dar 

informações a familiares e amigos”, ressalta a titular da pasta. “Em todo caso, procurar 

um canal de denúncia é fundamental”. 

Casos no Amazonas – De acordo com dados da Polícia Federal, nos três últimos anos, 

foram registrados quatro inquéritos sobre tráfico humano no Amazonas. A secretária da 

Sejusc reforça a necessidade de denúncia para receber um atendimento especializado. 

“A Sejusc dispõe de um posto de atendimento ao migrante na Rodoviária e no 

Aeroporto de Manaus, onde uma equipe orienta e encaminha possíveis vítimas de 

tráfico humano aos órgãos responsáveis”, destaca Caroline Braz. 

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. 

Programação – Na última semana de julho, a Sejusc conta com uma programação 

alusiva ao Dia Mundial de Enfreamento ao Tráfico de Pessoas, fixado no dia 30 de 

julho pela Organização Mundial das Nações Unidas. A agenda começa no dia 29/7, com 

uma videoconferência com representantes de 61 municípios no Centro de Mídias da 

Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc); e segue no dia 30/7, no Largo 

de São Sebastião, a partir das 17h. 

No dia 31/7, acontecerão palestras em escolas estaduais e municipais do município 

enquanto em 01/08 as palestras serão para imigrantes de abrigos dos bairros Alfredo 

Nascimento e Coroado. 

Para encerrar, no dia 02/08, abordagens informativas no Aeroporto e Rodoviária de 

Manaus. 

Fonte: Sejusc 
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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Correio da Amazônia EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://correiodaamazonia.com/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-

disque-100-alerta/ 

TÍTULO Crime de tráfico de pessoas pode ser denunciado no disque 100 alerta Sejusc 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://correiodaamazonia.com/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta/
https://correiodaamazonia.com/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta/
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Manaus – Com o objetivo de estimular o debate e encorajar vítimas do 

tráfico de pessoas, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de 

Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), durante o 

Mês Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, está alertando, 

em diversas ações, a população sobre os canais de denúncias contra o 

crime. 

Além dos postos policiais de qualquer lugar do mundo, o Disque 100 

(Ministério dos Direitos Humanos) e o Ligue 180 (Secretaria Nacional de 

Políticas para as Mulheres) são canais de denúncias, inclusive 

internacionais (Ligue 180). 

Como identificar – De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o 

cidadão deve ficar atento aos sinais para prevenir o tráfico humano. 

“Precisamos coibir esse tipo de crime, e a prevenção ainda é a melhor 

ferramenta. O cidadão deve, por exemplo, duvidar de propostas de 

emprego fácil e lucrativo, e ler atentamente os contratos de trabalho, 

principalmente no exterior. Ao viajar, deve sempre informar a alguém 

confiável o endereço e contatos, e nunca deixar de dar informações a 

familiares e amigos”, ressalta a titular da pasta. “Em todo caso, procurar 

um canal de denúncia é fundamental”. 

Casos no Amazonas – De acordo com dados da Polícia Federal, nos três 

últimos anos, foram registrados quatro inquéritos sobre tráfico humano 

no Amazonas. A titular da Sejusc reforça a necessidade de denúncia 

para receber um atendimento especializado.“A Sejusc dispõe de um 

posto de atendimento ao migrante na Rodoviária e no Aeroporto de 

Manaus, onde uma equipe orienta e encaminha possíveis vítimas de 

tráfico humano aos órgãos responsáveis”, destaca Caroline Braz.As 

unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Amazônia Press EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://amazoniapress.com.br/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-

disque-100/ 

TÍTULO Crime de tráfico de pessoas pode ser denunciado no disque 100 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://amazoniapress.com.br/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100/
https://amazoniapress.com.br/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100/
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Com o objetivo de estimular o debate e encorajar vítimas do tráfico de 

pessoas, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado 

de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), durante o Mês 

Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, está alertando, 

em diversas ações, a população sobre os canais de denúncias contra o 

crime. 

Além dos postos policiais de qualquer lugar do mundo, o Disque 

100 (Ministério dos Direitos Humanos) e o Ligue 180 (Secretaria 

Nacional de Políticas para as Mulheres) são canais de denúncias, 

inclusive internacionais (Ligue 180). 

Como identificar 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o cidadão deve ficar 

atento aos sinais para prevenir o tráfico humano. 

“Precisamos coibir esse tipo de crime, e a prevenção ainda é a melhor 

ferramenta. O cidadão deve, por exemplo, duvidar de propostas de 

emprego fácil e lucrativo, e ler atentamente os contratos de trabalho, 

principalmente no exterior. Ao viajar, deve sempre informar a alguém 

confiável o endereço e contatos, e nunca deixar de dar informações a 

familiares e amigos”, ressalta a titular da pasta. “Em todo caso, procurar 

um canal de denúncia é fundamental”. 

Casos no Amazonas 

De acordo com dados da Polícia Federal, nos três últimos anos, foram 

registrados quatro inquéritos sobre tráfico humano no Amazonas. A 

titular da Sejusc reforça a necessidade de denúncia para receber um 

atendimento especializado. 
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“A Sejusc dispõe de um posto de atendimento ao migrante na Rodoviária 

e no Aeroporto de Manaus, onde uma equipe orienta e encaminha 

possíveis vítimas de tráfico humano aos órgãos responsáveis”, destaca 

Caroline Braz. 

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Programação 

Na última semana de julho, a Sejusc terá uma programação alusiva ao 

Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, fixado no dia 30 de 

julho pela Organização Mundial das Nações Unidas (ONU). A 

agenda começa no dia 29 de julho, com uma videoconferência com 

representantes de 61 municípios no Centro de Mídias da Secretaria de 

Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM); e segue no dia 30, 

no Largo de São Sebastião, a partir das 17h. 

No dia 31 de julho, serão realizadas palestras em escolas estaduais e 

municipais de Manaus, enquanto no dia 1º de agosto as palestras serão 

para imigrantes de abrigos dos bairros Alfredo Nascimento e Coroado. 

Para encerrar a agenda, no dia 2 de agosto serão feitas abordagens 

informativas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Terminal 

Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim, em Manaus. 

Com informações assessoria 
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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO A Crítica EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/crime-de-trafico-de-pessoas-

pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc 

TÍTULO Crime de tráfico de pessoas pode ser denunciado no disque 100 alerta Sejusc 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Com o objetivo de estimular o debate e encorajar vítimas do tráfico de pessoas, o Governo 

do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc
https://www.acritica.com/channels/cotidiano/news/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc
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(Sejusc), durante o Mês Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, está alertando, 

em diversas ações, a população sobre os canais de denúncias contra o crime. 

Além dos postos policiais de qualquer lugar do mundo, o Disque 100 (Ministério dos 

Direitos Humanos) e o Ligue 180 (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres) são 

canais de denúncias, inclusive internacionais (Ligue 180). 

Como identificar  

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o cidadão deve ficar atento aos sinais para 

prevenir o tráfico humano. 

“Precisamos coibir esse tipo de crime, e a prevenção ainda é a melhor ferramenta. O 

cidadão deve, por exemplo, duvidar de propostas de emprego fácil e lucrativo, e ler 

atentamente os contratos de trabalho, principalmente no exterior. Ao viajar, deve sempre 

informar a alguém confiável o endereço e contatos, e nunca deixar de dar informações a 

familiares e amigos”, ressalta a titular da pasta. “Em todo caso, procurar um canal de 

denúncia é fundamental”. 

Casos no Amazonas  

De acordo com dados da Polícia Federal, nos três últimos anos, foram registrados quatro 

inquéritos sobre tráfico humano no Amazonas. A titular da Sejusc reforça a necessidade de 

denúncia para receber um atendimento especializado. 

“A Sejusc dispõe de um posto de atendimento ao migrante na Rodoviária e no Aeroporto de 

Manaus, onde uma equipe orienta e encaminha possíveis vítimas de tráfico humano aos 

órgãos responsáveis”, destaca Caroline Braz. 

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Programação  

Na última semana de julho, a Sejusc terá uma programação alusiva ao Dia Mundial de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, fixado no dia 30 de julho pela Organização Mundial 

das Nações Unidas (ONU). A agenda começa no dia 29 de julho, com uma 

videoconferência com representantes de 61 municípios no Centro de Mídias da Secretaria 
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de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM); e segue no dia 30, no Largo de São 

Sebastião, a partir das 17h. 

No dia 31 de julho, serão realizadas palestras em escolas estaduais e municipais de Manaus, 

enquanto no dia 1º de agosto as palestras serão para imigrantes de abrigos dos bairros 

Alfredo Nascimento e Coroado. 

Para encerrar a agenda, no dia 2 de agosto serão feitas abordagens informativas no 

Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar 

Angelim, em Manaus. 

*Com informações de assessoria de imprensa 
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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Manaus Alerta EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://manausalerta.com.br/denuncias-sobre-crimes-de-trafico-de-pessoas-podem-

ser-feitas-no-disque-100-alerta-sejusc/ 

TÍTULO Denúncias sobre crimes de tráfico de pessoas podem ser feitas no disque 100 alerta Sejusc 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Com o objetivo de estimular o debate e encorajar vítimas do 

tráfico de pessoas, o Governo do Amazonas, por meio da 

Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

https://manausalerta.com.br/denuncias-sobre-crimes-de-trafico-de-pessoas-podem-ser-feitas-no-disque-100-alerta-sejusc/
https://manausalerta.com.br/denuncias-sobre-crimes-de-trafico-de-pessoas-podem-ser-feitas-no-disque-100-alerta-sejusc/
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Cidadania (Sejusc), durante o Mês Mundial de Enfrentamento 

ao Tráfico de Pessoas, está alertando, em diversas ações, a 

população sobre os canais de denúncias contra o crime. 

Além dos postos policiais de qualquer lugar do mundo, o 

Disque 100 (Ministério dos Direitos Humanos) e o Ligue 180 

(Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres) são canais 

de denúncias, inclusive internacionais (Ligue 180). 

Como identificar – De acordo com a titular da Sejusc, 

Caroline Braz, o cidadão deve ficar atento aos sinais para 

prevenir o tráfico humano. 

“Precisamos coibir esse tipo de crime, e a prevenção ainda é 

a melhor ferramenta. O cidadão deve, por exemplo, duvidar 

de propostas de emprego fácil e lucrativo, e ler atentamente 

os contratos de trabalho, principalmente no exterior. Ao 

viajar, deve sempre informar a alguém confiável o endereço e 

contatos, e nunca deixar de dar informações a familiares e 

amigos”, ressalta a titular da pasta. “Em todo caso, procurar 

um canal de denúncia é fundamental”. 

Casos no Amazonas – De acordo com dados da Polícia 

Federal, nos três últimos anos, foram registrados quatro 

inquéritos sobre tráfico humano no Amazonas. A titular da 

Sejusc reforça a necessidade de denúncia para receber um 

atendimento especializado. 

“A Sejusc dispõe de um posto de atendimento ao migrante na 

Rodoviária e no Aeroporto de Manaus, onde uma equipe 

orienta e encaminha possíveis vítimas de tráfico humano aos 

órgãos responsáveis”, destaca Caroline Braz. 



 

 

Assessoria de Comunicação 
Clipping JULHO/19 

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 

17h. 

Programação – Na última semana de julho, a Sejusc terá 

uma programação alusiva ao Dia Mundial de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, fixado no dia 30 de 

julho pela Organização Mundial das Nações Unidas (ONU). A 

agenda começa no dia 29 de julho, com uma 

videoconferência com representantes de 61 municípios no 

Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação do 

Amazonas (Seduc-AM); e segue no dia 30, no Largo de São 

Sebastião, a partir das 17h. 

No dia 31 de julho, serão realizadas palestras em escolas 

estaduais e municipais de Manaus, enquanto no dia 1º de 

agosto as palestras serão para imigrantes de abrigos dos 

bairros Alfredo Nascimento e Coroado. 

Para encerrar a agenda, no dia 2 de agosto serão feitas 

abordagens informativas no Aeroporto Internacional Eduardo 

Gomes e no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar 

Angelim, em Manaus. 
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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Portal Marcos Santos EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/07/18/crime-de-trafico-de-pessoas-

pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc/ 

TÍTULO Crime de tráfico de pessoas pode ser denunciado no disque 100 alerta Sejusc 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Com o objetivo de estimular o debate e encorajar vítimas do tráfico de 

pessoas, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado 

de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), durante o Mês 

Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, está alertando, em 

diversas ações, a população sobre os canais de denúncias contra o 

crime. 

Crime de tráfico 

https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/07/18/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc/
https://www.portalmarcossantos.com.br/2019/07/18/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc/
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Além dos postos policiais de qualquer lugar do mundo, o Disque 100 

(Ministério dos Direitos Humanos) e o Ligue 180 (Secretaria Nacional 

de Políticas para as Mulheres) são canais de denúncias, inclusive 

internacionais (Ligue 180). 

Como identificar 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o cidadão deve ficar 

atento aos sinais para prevenir o tráfico humano. 

“Precisamos coibir esse tipo de crime, e a prevenção ainda é a melhor 

ferramenta. O cidadão deve, por exemplo, duvidar de propostas de 

emprego fácil e lucrativo, e ler atentamente os contratos de trabalho, 

principalmente no exterior. Ao viajar, deve sempre informar a alguém 

confiável o endereço e contatos, e nunca deixar de dar informações a 

familiares e amigos”, ressalta a titular da pasta. “Em todo caso, 

procurar um canal de denúncia é fundamental”. 

Casos no Amazonas 

De acordo com dados da Polícia Federal, nos três últimos anos, foram 

registrados quatro inquéritos sobre tráfico humano no Amazonas. A 

titular da Sejusc reforça a necessidade de denúncia para receber um 

atendimento especializado. 

“A Sejusc dispõe de um posto de atendimento ao migrante na 

Rodoviária e no Aeroporto de Manaus, onde uma equipe orienta e 

encaminha possíveis vítimas de tráfico humano aos órgãos 

responsáveis”, destaca Caroline Braz. As unidades funcionam de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Programação 
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Na última semana de julho, a Sejusc terá uma programação alusiva ao 

Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, fixado no dia 30 

de julho pela Organização Mundial das Nações Unidas (ONU). 

A agenda começa no dia 29 de julho, com uma videoconferência com 

representantes de 61 municípios no Centro de Mídias da Secretaria de 

Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM); e segue no dia 30, no 

Largo de São Sebastião, a partir das 17h. 

Palestras 

No dia 31 de julho, serão realizadas palestras em escolas estaduais e 

municipais de Manaus, enquanto no dia 1º de agosto as palestras 

serão para imigrantes de abrigos dos bairros Alfredo Nascimento e 

Coroado. 

Para encerrar a agenda, no dia 2 de agosto serão feitas abordagens 

informativas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Terminal 

Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim, em Manaus. 
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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Amazonas Atual EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://amazonasatual.com.br/com-quatro-inqueritos-no-amazonas-sejusc-incentiva-

denuncia-de-trafico-humano/ 

TÍTULO Com quatro inquéritos no Amazonas, Sejusc incentiva denuncia de tráfico humano 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://amazonasatual.com.br/com-quatro-inqueritos-no-amazonas-sejusc-incentiva-denuncia-de-trafico-humano/
https://amazonasatual.com.br/com-quatro-inqueritos-no-amazonas-sejusc-incentiva-denuncia-de-trafico-humano/
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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Em Tempo EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/164955/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-

denunciado-no-disque-100 

TÍTULO Crime de tráfico de pessoas pode ser denunciado no disque 100 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Manaus- Com o objetivo de estimular o debate e encorajar vítimas do tráfico de 

pessoas, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), durante o Mês Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, está alertando, em diversas ações, a população sobre os canais de denúncias 

contra o crime. 

https://d.emtempo.com.br/amazonas/164955/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100
https://d.emtempo.com.br/amazonas/164955/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100
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Além dos postos policiais de qualquer lugar do mundo, o Disque 100 (Ministério dos 

Direitos Humanos) e o Ligue 180 (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres) 

são canais de denúncias, inclusive internacionais (Ligue 180). 

 

Como identificar 
 

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o cidadão deve ficar atento aos sinais 

para prevenir o tráfico humano. 

 

“Precisamos coibir esse tipo de crime, e a prevenção ainda é a melhor ferramenta. O 

cidadão deve, por exemplo, duvidar de propostas de emprego fácil e lucrativo, e ler 

atentamente os contratos de trabalho, principalmente no exterior. Ao viajar, deve 

sempre informar a alguém confiável o endereço e contatos, e nunca deixar de dar 

informações a familiares e amigos”, ressalta a titular da pasta. “Em todo caso, procurar 

um canal de denúncia é fundamental”. 

 

Casos no Amazonas 
 

De acordo com dados da Polícia Federal, nos três últimos anos, foram registrados quatro 

inquéritos sobre tráfico humano no Amazonas. A titular da Sejusc reforça a necessidade 

de denúncia para receber um atendimento especializado. 

 

“A Sejusc dispõe de um posto de atendimento ao migrante na Rodoviária e no 

Aeroporto de Manaus, onde uma equipe orienta e encaminha possíveis vítimas de 

tráfico humano aos órgãos responsáveis”, destaca Caroline Braz. 

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

 

Programação 
 

Na última semana de julho, a Sejusc terá uma programação alusiva ao Dia Mundial de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, fixado no dia 30 de julho pela Organização 

Mundial das Nações Unidas (ONU). A agenda começa no dia 29 de julho, com uma 

videoconferência com representantes de 61 municípios no Centro de Mídias da 

Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM); e segue no dia 30, no 

Largo de São Sebastião, a partir das 17h. 

 

No dia 31 de julho, serão realizadas palestras em escolas estaduais e municipais de 

Manaus, enquanto no dia 1º de agosto as palestras serão para imigrantes de abrigos dos 

bairros Alfredo Nascimento e Coroado. 

 

Para encerrar a agenda, no dia 2 de agosto serão feitas abordagens informativas no 

Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar 

Angelim, em Manaus. 

 

*Com informações da assessoria 
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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO 
Sandra Monteiro 

Conta de Tudo um 
Pouco 

EDITORIA/ COLUNA Segurança 

LINK 

https://smdtump.com.br/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-

disque-100-alerta-sejusc/ 

TÍTULO Crime de tráfico de pessoas pode ser denunciado no disque 100 alerta Sejusc 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

 

https://smdtump.com.br/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc/
https://smdtump.com.br/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc/
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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Amazonas Notícias EDITORIA/ COLUNA Segurança 

LINK 

https://amazonasnoticias.com.br/trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-

100/ 

TÍTULO Tráfico de pessoas pode ser denunciado no disque 100 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://amazonasnoticias.com.br/trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100/
https://amazonasnoticias.com.br/trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100/
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Disque 100 e 180 atendem denúncias relacionadas a violações sobre Direitos 
Humanos e funcionam 24 horas por dia 

Com o objetivo de estimular o debate e encorajar vítimas do tráfico de pessoas, 

o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), durante o Mês Mundial de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas, está alertando, em diversas ações, a população sobre os 
canais de denúncias contra o crime. 

Além dos postos policiais de qualquer lugar do mundo, o Disque 100 

(Ministério dos Direitos Humanos) e o Ligue 180 (Secretaria Nacional de 

Políticas para as Mulheres) são canais de denúncias, inclusive internacionais 
(Ligue 180). 

Como identificar – De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o cidadão 
deve ficar atento aos sinais para prevenir o tráfico humano. 

“Precisamos coibir esse tipo de crime, e a prevenção ainda é a melhor 

ferramenta. O cidadão deve, por exemplo, duvidar de propostas de emprego 

fácil e lucrativo, e ler atentamente os contratos de trabalho, principalmente no 

exterior. Ao viajar, deve sempre informar a alguém confiável o endereço e 

contatos, e nunca deixar de dar informações a familiares e amigos”, ressalta a 
titular da pasta. “Em todo caso, procurar um canal de denúncia é fundamental”. 

Casos no Amazonas – De acordo com dados da Polícia Federal, nos três últimos 

anos, foram registrados quatro inquéritos sobre tráfico humano no Amazonas. 

A titular da Sejusc reforça a necessidade de denúncia para receber um 
atendimento especializado. 

“A Sejusc dispõe de um posto de atendimento ao migrante na Rodoviária e no 

Aeroporto de Manaus, onde uma equipe orienta e encaminha possíveis vítimas 

de tráfico humano aos órgãos responsáveis”, destaca Caroline Braz. 

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Programação – Na última semana de julho, a Sejusc terá uma programação 

alusiva ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, fixado no dia 

30 de julho pela Organização Mundial das Nações Unidas (ONU). A agenda 

começa no dia 29 de julho, com uma videoconferência com representantes de 
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61 municípios no Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação do 

Amazonas (Seduc-AM); e segue no dia 30, no Largo de São Sebastião, a partir 
das 17h. 

No dia 31 de julho, serão realizadas palestras em escolas estaduais e municipais 

de Manaus, enquanto no dia 1º de agosto as palestras serão para imigrantes de 
abrigos dos bairros Alfredo Nascimento e Coroado. 

Para encerrar a agenda, no dia 2 de agosto serão feitas abordagens informativas 

no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Terminal Rodoviário 
Engenheiro Huascar Angelim, em Manaus. 

FOTO: Divulgação/Sejusc 
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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Blog do Hiel Levy EDITORIA/ COLUNA Principais Notícias 

LINK 

https://blogdohiellevy.com.br/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-

disque-100-alerta-sejusc/ 

TÍTULO Crime de Tráfico de pessoas pode ser denunciado no disque 100 alerta Sejusc 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

https://blogdohiellevy.com.br/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc/
https://blogdohiellevy.com.br/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc/
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Disque 100 e 180 atendem denúncias relacionadas à violações sobre Direitos 

Humanos e funcionam 24 horas por dia 

Com o objetivo de estimular o debate e encorajar vítimas do tráfico de pessoas, o 

Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania (Sejusc), durante o Mês Mundial de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas, está alertando, em diversas ações, a população sobre os 

canais de denúncias contra o crime. 

Além dos postos policiais de qualquer lugar do mundo, o Disque 100 (Ministério 

dos Direitos Humanos) e o Ligue 180 (Secretaria Nacional de Políticas para as 

Mulheres) são canais de denúncias, inclusive internacionais (Ligue 180). 

Como identificar – De acordo com a secretária da Sejusc, Caroline Braz, o 

cidadão deve ficar atento aos sinais para prevenir o tráfico humano. 

“Precisamos coibir esse tipo de crime e a prevenção ainda é a melhor ferramenta. 

O cidadão deve, por exemplo, duvidar de propostas de emprego fácil e lucrativo, 

ler atentamente os contratos de trabalho, principalmente no exterior e, ao viajar, 

deve sempre informar a alguém confiável o endereço e contatos e nunca deixar 

de dar informações a familiares e amigos”, ressalta a titular da pasta. “Em todo 

caso, procurar um canal de denúncia é fundamental”. 

Casos no Amazonas – De acordo com dados da Polícia Federal, nos três últimos 

anos, foram registrados quatro inquéritos sobre tráfico humano no Amazonas. A 

secretária da Sejusc reforça a necessidade de denúncia para receber um 

atendimento especializado. 

“A Sejusc dispõe de um posto de atendimento ao migrante na Rodoviária e no 

Aeroporto de Manaus, onde uma equipe orienta e encaminha possíveis vítimas de 

tráfico humano aos órgãos responsáveis”, destaca Caroline Braz. 

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. 

Programação – Na última semana de julho, a Sejusc conta com uma 

programação alusiva ao Dia Mundial de Enfretamento ao Tráfico de Pessoas, 

fixado no dia 30 de julho pela Organização Mundial das Nações Unidas. A 

agenda começa no dia 29/7, com uma videoconferência com representantes de 61 

municípios no Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação do 

Amazonas (Seduc); e segue no dia 30/7, no Largo de São Sebastião, a partir das 

17h. 

No dia 31/7, acontecerão palestras em escolas estaduais e municipais do 

município enquanto em 01/08 as palestras serão para imigrantes de abrigos dos 

bairros Alfredo Nascimento e Coroado. Para encerrar, no dia 02/08, abordagens 

informativas no Aeroporto e Rodoviária de Manaus. 
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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO Informe Manaus EDITORIA/ COLUNA Principais Notícias 

LINK 

https://informemanaus.com.br/2019/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-

denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc/ 

TÍTULO Crime de tráfico de pessoas pode ser denunciado no disque 100 alerta Sejusc 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

Disque 100 e 180 atendem denúncias relacionadas a violações sobre Direitos Humanos 

e funcionam 24 horas por dia 

 Com o objetivo de estimular o debate e encorajar vítimas do tráfico de pessoas, o 

Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania (Sejusc), durante o Mês Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, está 

alertando, em diversas ações, a população sobre os canais de denúncias contra o crime. 

 Além dos postos policiais de qualquer lugar do mundo, o Disque 100 (Ministério dos 

Direitos Humanos) e o Ligue 180 (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres) são 

canais de denúncias, inclusive internacionais (Ligue 180). 

 Como identificar – De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o cidadão deve 

ficar atento aos sinais para prevenir o tráfico humano. 

 “Precisamos coibir esse tipo de crime, e a prevenção ainda é a melhor ferramenta. O 

cidadão deve, por exemplo, duvidar de propostas de emprego fácil e lucrativo, e ler 

atentamente os contratos de trabalho, principalmente no exterior. Ao viajar, deve sempre 

informar a alguém confiável o endereço e contatos, e nunca deixar de dar informações a 

familiares e amigos”, ressalta a titular da pasta. “Em todo caso, procurar um canal de 

denúncia é fundamental”. 

 Casos no Amazonas – De acordo com dados da Polícia Federal, nos três últimos anos, 

foram registrados quatro inquéritos sobre tráfico humano no Amazonas. A titular da 

Sejusc reforça a necessidade de denúncia para receber um atendimento especializado. 

https://informemanaus.com.br/2019/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc/
https://informemanaus.com.br/2019/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc/
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 “A Sejusc dispõe de um posto de atendimento ao migrante na Rodoviária e no Aeroporto 

de Manaus, onde uma equipe orienta e encaminha possíveis vítimas de tráfico humano 

aos órgãos responsáveis”, destaca Caroline Braz. 

 As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

 Programação – Na última semana de julho, a Sejusc terá uma programação alusiva ao 

Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, fixado no dia 30 de julho pela 

Organização Mundial das Nações Unidas (ONU). A agenda começa no dia 29 de julho, 

com uma videoconferência com representantes de 61 municípios no Centro de Mídias da 

Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM); e segue no dia 30, no Largo 

de São Sebastião, a partir das 17h. 

 No dia 31 de julho, serão realizadas palestras em escolas estaduais e municipais de 

Manaus, enquanto no dia 1º de agosto as palestras serão para imigrantes de abrigos dos 

bairros Alfredo Nascimento e Coroado. 

 Para encerrar a agenda, no dia 2 de agosto serão feitas abordagens informativas no 

Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar 

Angelim, em Manaus. 
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DATA 18/07/2019 DIA DA SEMANA Quinta-Feira 

VEÍCULO CM7 EDITORIA/ COLUNA Cidades 

LINK 

https://portalcm7.com/noticias/cidades/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-

denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc/ 

TÍTULO Crime de tráfico de pessoas pode ser denunciado no disque 100 alerta Sejusc 

CITA A SECRETARIA SEJUSC SIM  
APOIO SEJUSC  

TIPO DE CONTEÚDO Positivo  

TIPO DE MÍDIA 

Release ASCOM SEJUSC  

Divulgação Própria x 

Iniciativa do Veículo  

Nota ASCOM SEJUSC  

 

Manaus – Com o objetivo de estimular o debate e encorajar vítimas do 

tráfico de pessoas, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de 

https://portalcm7.com/noticias/cidades/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc/
https://portalcm7.com/noticias/cidades/crime-de-trafico-de-pessoas-pode-ser-denunciado-no-disque-100-alerta-sejusc/
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Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), durante o 

Mês Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, está alertando, 

em diversas ações, a população sobre os canais de denúncias contra o 

crime. 

Além dos postos policiais de qualquer lugar do mundo, o Disque 100 

(Ministério dos Direitos Humanos) e o Ligue 180 (Secretaria Nacional 

de Políticas para as Mulheres) são canais de denúncias, inclusive 

internacionais (Ligue 180). 

Como identificar – De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o 

cidadão deve ficar atento aos sinais para prevenir o tráfico humano. 

“Precisamos coibir esse tipo de crime, e a prevenção ainda é a melhor 

ferramenta. O cidadão deve, por exemplo, duvidar de propostas de 

emprego fácil e lucrativo, e ler atentamente os contratos de trabalho, 

principalmente no exterior. Ao viajar, deve sempre informar a alguém 

confiável o endereço e contatos, e nunca deixar de dar informações a 

familiares e amigos”, ressalta a titular da pasta. “Em todo caso, procurar 

um canal de denúncia é fundamental”. 

Casos no Amazonas – De acordo com dados da Polícia Federal, nos 

três últimos anos, foram registrados quatro inquéritos sobre tráfico 

humano no Amazonas. A titular da Sejusc reforça a necessidade de 

denúncia para receber um atendimento especializado. 

“A Sejusc dispõe de um posto de atendimento ao migrante na 

Rodoviária e no Aeroporto de Manaus, onde uma equipe orienta e 

encaminha possíveis vítimas de tráfico humano aos órgãos 

responsáveis”, destaca Caroline Braz. 

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
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Programação – Na última semana de julho, a Sejusc terá uma 

programação alusiva ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, fixado no dia 30 de julho pela Organização Mundial das 

Nações Unidas (ONU). A agenda começa no dia 29 de julho, com uma 

videoconferência com representantes de 61 municípios no Centro de 

Mídias da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM); 

e segue no dia 30, no Largo de São Sebastião, a partir das 17h. 

No dia 31 de julho, serão realizadas palestras em escolas estaduais e 

municipais de Manaus, enquanto no dia 1º de agosto as palestras 

serão para imigrantes de abrigos dos bairros Alfredo Nascimento e 

Coroado. 

Para encerrar a agenda, no dia 2 de agosto serão feitas abordagens 

informativas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Terminal 

Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim, em Manaus. 


