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RESUMO 

 

A INFLUÊNCIA DAS NOVELAS DA REDE GLOBO NA FORMAÇÃO DA AGENDA 

DO PODER LEGISLATIVO, UM ESTUDO DE CASO: SALVE JORGE E O TRÁFICO 

DE PESSOAS.  

 
Objetivo: O objetivo deste trabalho é de estudar uma possível relação entre os 
assuntos abordados nas novelas da Rede Globo e a formação da agenda do poder 
legislativo brasileiro. Material e Método: Método semelhante ao Agenda Setting, 
percebe a interação da mídia com a agenda do governo a partir da análise de 
notícias. Resultados: Há uma relação que pode ser percebida graficamente entre os 
anos de exibição da novela, e uma maior relevância para o tema na Câmara dos 
Deputados. 
 
Descritores: Política e Mídia, Agenda Setting, Formação da Agenda, Rede Globo, 
Salve Jorge, Câmara dos Deputados, Mídia.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 HÁ INFLUÊNCIA? 

 Este trabalho visa estudar uma possível relação entre as novelas exibidas 

pela rede Globo, e a formação da agenda do legislativo. E como isto é possível? 

 A pesquisa foi baseada no modelo de Agenda Setting, e sendo assim, nos 

utilizaremos das notícias publicadas pela mídia, e pelo site da Câmara para 

averiguar uma possível relação, separando por ano, entre 2010, e 2015. 

 Iniciaremos o trabalho abordando a importância das televisão para formação 

da identidade do Brasileiro, em seguida, mais especificamente, abordaremos de 

forma breve a história das telenovelas no Brasil, e como estas influenciariam o 

cotidiano daqueles que as consomem. 

 Dando continuidade, observaremos a partir de uma perspectiva teórica a 

função política da mídia. O início trata da função política da imagem, e de que forma 

estas podem fomentar e influenciar nos debates entre a população. Em segundo 

lugar, faremos um breve estudo da teoria do Agenda Setting que baseou este 

estudo. Na última seção deste terceiro capítulo, nos aprofundaremos na explicação 

sobre enquadramento, citado ao final da seção anterior. 

 No capítulo seguinte, faremos um panorama geral tanto sobre a novela na 

qual este trabalho é baseado, como também sobre a CPI que trataria sobre o 

mesmo tema do tráfico de pessoas. 

 O capítulo final trata da metodologia da pesquisa, e também dos resultados, 

analisados ano a ano, como proposto inicalmente. 

  

1.2 OBJETIVO 

Este trabalho objetiva avaliar: 

1.  A possível relação entre os assuntos abordados nas novelas exibidas em 

televisão aberta para a formação da agenda do poder legislativo 

2.  Uma possível relação entre a veiculação de notícias como uma forma de 

publicidade para a programação das emissoras. 
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2 A TELEVISÃO BRASILEIRA 

2.1 A TELEVISÃO E A  FORMAÇÃO DA IDENTIDADE 

 Primeiramente, para que possamos chegar até a influência das novelas para 

a formação da agenda política, é preciso pensar sobre o papel da televisão na 

formação da identidade cultural de uma sociedade, e nesse caso, especificamente 

da sociedade brasileira. 

 Pela visão dos autores sobre estudos culturais, a comunicação se 

apresentaria para além dos meios, portanto, para estudá-la, seria necessário 

analisar as práticas sociais, para compreender o cotidiano, as relações de poder e 

conotações políticas que formariam a identidade cultural de determinada sociedade  

(SOUSA, 2014). 

 No momento atual que nos encontramos, é necessário perceber que há uma 

mistura de diversas culturas, por conta da troca de experiências entre diferentes 

povos, mistura essa, que se dá após a “crise identitária” do sujeito que possui 

características da sua própria cultura, e o contato com a cultura de outros povos, 

principalmente por conta da massificação e amplitude dos meios de comunicação. 

Os meios de comunicação possuem o poder de construção da narrativa dos 

acontecimentos, e sendo assim, é a forma que o telespectador entra em contato com 

o mundo e a realidade exterior, sem necessariamente precisar sair de casa (SOUSA, 

2014) 

 A televisão pode ser considerada uma das principais fontes para formação 

da identidade, uma vez que além de um meio de comunicação influente, também 

possui a capacidade de estabelecer a ligação entre os acontecimentos e o sujeito, 

influenciando a construção de sua subjetividade, criando padrões de atitudes, 

comportamento e consumo, a partir de um espaço de identificação particular, em 

meio a um mundo de cultura híbrida, condicionando padrões sociais e visões de 

mundo, sendo capaz de instituir identidades coletivas a partir da oferta de modelos 

de pensamento, propagando os valores dominantes num contexto nacional, e global 

(SOUSA, 2014) porém, percebendo que não necessariamente o público reproduz os 

modelos propostos, uma vez que a construção da identidade também se dá pelo 

processo de diferenciação (WOODWARD, 2000). 
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 Para Hall (2000), a narrativa televisiva também possui como finalidade 

legitimar o Estado-nação, que além de uma entidade política, também deve ser 

considerado como uma formação simbólica que, além da dimensão territorial, 

também compartilha símbolos em comum, para construção de uma identidade, onde 

há o compartilhamento de experiências, para que, aqueles que consomem esse 

meio de comunicação se sintam incluídos em uma mesma realidade, que 

aproximaria aquela sociedade, de alguma forma, para que as pessoas se 

identifiquem enquanto uma unidade nacional, porém, valorizando suas 

particularidades (SOUSA, 2014). 

 Para Martín-Barbero (1995), a televisão tem sido lugar de visibilização dos 

mitos e símbolos, integrando a sociedade, fazendo com que as pessoas se sintam 

representadas a partir da identificaçao com aquilo que é apresentado. Na América 

Latina, especificamente, o autor aponta as telenovelas como possuindo um papel 

importante para a formação da identidade coletiva, ritualizando os medos, alegrias e 

tarefas cotidianas a partir do drama, que permite às pessoas romperem com a 

inércia do cotidiano, ao se sentirem imersas no universo apresentado pelas novelas. 

 Para Lopes (2005) a TV também possui um forte poder de ritualização, ao 

construir um ritmo próprio para exibição dos fatos apresentados, sejam eles os 

grandes fenômenos ocorridos no país, sendo eles positivos ou negativos, eventos 

promovidos, ou até mesmo pelos temas abordados nas telenovelas. Sendo assim, 

as emissoras de TV carregam um grande poder, podendo apresentar os fatos da 

maneira que for mais interessante para elas, gerando alguma reação por parte do 

público, que não necessariamente pensarão aquilo que seria esperado pela 

emissora, porém, de alguma forma, esta tem a capacidade de apresentar “sobre o 

que” o público deveria pensar (McCombs e Shaw, 1972). 

 Ao mesmo tempo, a televisão tem a capacidade de fomentar o processo  de 

diferenciação cultural, a partir da narrativa das peculiaridades nacionais, reafirmando 

as tradições inventadas, como proposto por Hobsbawn (2012) legitimando as 

relações de poder e dominação, fazendo as pessoas recorrerem à sua memória 

coletiva, na qual são apresentados seus traços identitários, e sua subjetividade, 

diferenciando a nação brasileira, por exemplo, de qualquer outra, levando em conta 

seus símbolos próprios. (Sousa, 2014) 
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 Por fim, a identidade nacional pode ser percebida como um “dispositivo que 

representa a diferença como unidade ou identidade” (Hall, 2000, p. 62), que faz a 

pessoa se sentir acolhida pelo sentimento de representatividade de seu Estado-

Nação, porém, em um contexto de globalização, os traços nacionais, locais e globais 

são responsáveis pela criação de novas identidades híbridas, a partir da mistura de 

diversas fontes de informação, além do consumo da cultura de diversos locais.. O 

cidadão deixa de ser somente atrelado a sua nação, tornando-se um sujeito global, 

com sua identidade gerada a partir da valorização de suas particularidades, e do 

processo de diferenciação com o Outro, que se torna muito mais denso, levando em 

conta as tecnologias e meios de comunicação presentes nos dias atuais, além da 

disponibilidade de informação. (SOUSA, 2014) 

 Sendo assim, Martín-Barbero (2005, p. 268) afirma que o mercado tende a 

valorizar as identidades locais, levando em conta seus aspectos híbridos, para que 

haja uma maior representação das diversas identidades, para que a identificação do 

público torne comercializável aquilo que é produzido pela mídia. A televisão atua 

nesse ambiente, portanto, ligando as identidades nacionais e globais para que haja 

uma maior representatividade, ofertando ao público aquilo que ele gostaria de 

consumir, levando em conta todas essas misturas culturais. (SOUSA, 2014) 

 Portanto, a televisão se apresenta como um grande ator no processo de 

criação da identidade, o que torna interessante o estudo da influência que esta 

exerce na formação da agenda do poder legislativo no Brasil, uma vez que, ao tratar 

de assuntos como o “Tráfico de pessoas”, que será o tema abordado neste trabalho, 

em uma telenovela, está tratando especificamente do tráfico de pessoas que 

acontece com brasileiros, e como as pessoas no país percebem o tema. No caso, 

além da sociedade civil, como o tema afeta especificamente os agentes do poder 

legislativo, que levam em consideração as suas convicções próprias, e a 

representação da vontade de seus eleitores. 
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2.2 AS TELENOVELAS NO BRASIL 

 

 Dando continuidade à exploração do tema, é importante estabelecer a 

importância das telenovelas especificamente para o desenvolvimento da identidade 

brasileira, além de apresentar seu potencial enquanto agente político, e produto 

voltado para o mercado, algo que está presente desde o momento de sua chegada 

ao Brasil. 

 As telenovelas, ou “folhetins eletrônicos”, como definido por alguns 

estudioso, são consideradas, atualmente, o produto mais importante para 

programação das emissoras brasileiras, uma vez que geram um grande lucro tanto 

na exibição, como na exportação de roteiros, e isto faz com que ocupem um lugar 

privilegiado na programação (MARQUES e RIBEIRO, 2016). 

 A primeira telenovela exibida no Brasil chamava-se “Sua vida me pertence”, 

e tinha sua exibição ao vivo, duas vezes por semana na emissora “TV Tupi”, em 

1951, porém, não possuía um grande público, uma vez que à época, não haviam 

muitos aparelhos de TV no Brasil. Além disso, no início da televisão no país, a 

sociedade patriarcal brasileira enxergava tanto a TV, quanto as telenovelas, como 

uma ameaça à moral e os bons costumes enraizados na época (MARQUES e 

RIBEIRO, 2016). 

 As telenovelas se tornam, então, relevantes e importantes para as 

emissoras, com o advento tecnológico do videoteipe em 1962, que permite, em 

1964-1965, o primeiro grande sucesso das telenovelas “O direito de nascer”, que 

cria a tradição existente até hoje no Brasil de se acompanhar novelas no horário 

nobre (FADUL, 2000). 

 A princípio, as telenovelas se afastavam da realidade, sendo consideradas 

produções evasivas, e tinham como enfoque o público feminino. Somente nos anos 

60 as telenovelas começam a tratar de temas relacionados à sociedade brasileira, 

que passava pelo processo de urbanização e industrialização, e conforme estes 

temas se aproximavam do cotidiano das pessoas, o gênero se fortalecia como 

produto que atingiria o público em geral. (FADUL, 2000) 

 Em 1969, surge então, pela Rede Tupi, uma das primeiras novelas que se 

situavam em um contexto cotidiano Brasileiro, Beto Rokfeller, de Braulio Pedroso. 
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Esta novela foi considerada revolucionária, pelo emprego de um protagonista anti-

herói, e com a característica “malandragem brasileira” capaz de encantar até mesmo 

o público masculino, ao se sentir representado (MARQUES e RIBEIRO, 2016). 

 Para autora Maria Imacolatta Vassalo Lopes, a história da telenovela 

brasileira pode ser dividida em três fases: A fase sentimental (1950-1967), a fase 

realista (1968-1990), e terceira fase, atual, denominada naturalista (desde 1990), 

que retratam uma hiperrealidade, utilizando-se da ficcionalização da realidade para 

gerar o sentimento de identificação no espectador (LOPES, 2014). 

 A partir dos anos 1970, a telenovela passa a fazer referências diretas ao 

cenário Brasileiro, propagando a imagem de modernização, e abertura para o 

cenário externo, justificado pelo contexto político-econômico de crescimento, que 

permitiu uma mobilidade social mais forte. Levando em conta esse período, as 

novelas passam a retratar personagens que representariam essa reconfiguração dos 

aspectos sociais brasileiros, além de abordar temas como amor e sexualidade 

(MARQUES e RIBEIRO, 2016). 

 A partir dos anos 80, as telenovelas passam a adotar posturas críticas sobre 

a realidade do Brasil, contribuindo para o entendimento do contexto social do país, 

uma vez que abordaria temas como a reconfiguração do lar, o papel da mulher na 

sociedade, e questões ligadas à política, gerando algum debate e polarização, entre 

a sociedade (MARQUES e RIBEIRO, 2016). Além disso, é importante salientar que 

no ano de 1980, a precursora das telenovelas no Brasil é extinta, a Rede Tupi, 

fazendo com que a Rede Globo conquistasse o monopólio do gênero. (FADUL, 

2000) 

 A partir da década de 90, as novelas evoluem ainda mais o seu formato, e a 

maneira como são apresentadas ao público. Há uma maior liberdade temática, 

principalmente ligadas a questões sociais, e a sexualidade –provavelmente por 

consequência do fim da ditadura militar- (MARQUES e RIBEIRO, 2016). Neste 

momento, algumas telenovelas se apresentaram capazes de fomentar um 

verdadeiro debate no país, e portanto, nas palavras de Ana Maria Fadul “a 

telenovela brasileira tem uma história que mostra como ela tem contribuído para 

formar uma agenda para a sociedade nas últimas décadas” (FADUL, 2000, p.20). 

 Com a aprofundação dos temas retratados nas telenovelas, estas deixam de 

ocupar um espaço de, tão somente, entretenimento, e passa a construir e apresentar 
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pontos de vista que consolidam uma determinada narrativa com relação a nação 

brasileira, principalmente ligado ao fato de ser capaz de gerar alterações de 

comportamento, uma vez que se faz tão presente no cotidiano do Brasileiro. 

(MARQUES e RIBEIRO, 2016) 

 Portanto, é importante perceber as telenovelas como forte agente social 

dentro de nossa cultura, uma vez que, de sua criação, até o atual momento, sua 

evolução técnica, e de construção temática, levou à representação da realidade 

brasileira, de detalhes cotidianos a problemas sociais graves, além de retratar as 

amplas transformações pelas quais o país passou, e continua passando, sendo uma 

das grandes ferramentos a serem utilizadas para problematizar e interpretar Brasil. 

(MARQUES e RIBEIRO, 2016) 

 É perceptível, portanto, o papel das telenovelas brasileiras para a discussão 

e repercussão de diversos temas no país, seja por meio da mídia, ou até mesmo em 

conversas cotidianas entre pessoas. O tema desta pesquisa foi escolhido justamente 

por perceber que as novelas influenciariam a agenda não só a nível de discussão 

para sociedade, como também alcançariam o poder legislativo em suas proposições 

e debates. 

 A telenovela Salve Jorge, que será melhor apresentada no último capítulo 

deste trabalho, foi exibida entre os anos de 2012 e 2013, e teve sua temática 

amplamente discutida tanto na atmosfera da sociedade civil, onde jornais e revistas 

abordaram o tema do tráfico de pessoas pelas mais diversas óticas, como na 

Câmara dos Deputados, principalmente por conta da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI), instituída no mesmo ano de estreia da telenovela da Rede Globo, 

que teve como enfoque o combate do tráfico de pessoas a nível nacional e 

internacional. 
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3 A POLÍTICA E A MÍDIA 
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3 A POLÍTICA E A MÍDIA 

3.1  A POLÍTICA DA IMAGEM E A CONSTRUÇÃO DO DEBATE 

 No capítulo anterior, analisamos a importância das telenovela para a 

formação da identidade do sujeito que a consome. Neste capítulo, serão abordadas 

perspectivas teóricas da comunicação política, para que seja possível estudarmos os 

efeitos das telenovelas no público. 

 Especificamente nesta seção, iremos analisar a forma como as narrativas 

dessas telenovelas criam cenários propícios ao debate de temas que, por muitas 

vezes, são deixados de lado, porém, que representam a realidade de diversas 

pessoas, sendo importantes ferramentas para que alguns grupos de ganhem 

visibilidade na sociedade. 

 Nos dia de hoje, segundo Jacques Rancière (2010), há uma tentativa de 

evidenciar as imagens e obras artísticas como políticas, tomando como ponto de 

partida as mensagens que desejariam transmitir, porém, para o autor, a política não 

pode ser identificada como uma instrução contida numa obra, uma vez que a 

imagem não é um guia de ação política, e nem um instrumento de conscientização 

massiva.  

 Para o autor, não basta somente a retratação de uma situação social de 

sofrimento para que haja uma mobilização acerca disso. Rancière considera 

equivocado a ideia de que a imagem seja uma forma de representar situações, tão 

somente, para que estas se tornem compreensíveis ao público, gerando um 

sentimento de empatia, e uma consciência que modificaria a realidade daqueles que 

sofrem. Para ele, a imagem não deve ser reduzida à função explicativa de causa e 

efeito de injustiças que acontecem, uma vez que a intenção do produtor, e a 

interpretação do receptor não se conectam, necessariamente, de forma direta, 

podendo ter as mais diversas intepretações sobre aquilo que é apresentado 

(RANCIÈRE, 2009). 

 Para Ângela Marques (2015), é necessário investigar, portanto, a forma 

como as imagens da telenovela alteram a visibilidade e formas de lidar com o que 

acontece na sociedade. Para a autora, a potência política de uma telenovela, é a de 
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desestabilizar o discurso dominante, a partir da apresentação de temas sob uma 

perspectiva diferente da que é tradicionalmente vista pela sociedade. 

 A função política das imagens das telenovelas, portanto, não se encontram 

somente no gesto de denúncia de algo, ou simplesmente a identificação do 

espectador com aquilo que é apresentado, mas também na possibilidade de 

desconstruir e recriar a forma como  algum  assunto que já estaria enraizado na 

sociedade é visto (MARQUES, 2015). 

 Por fim, a política das imagens nas telenovelas são capazes de redispor os 

objetos e imagens que formam o mundo real já existente, ou criar situações capazes 

de modificar nosso olhar e nossas atitudes com relação ao ambiente coletivo, 

questionando a ordem dominante, criando novas formas de ser, ver e dizer, ao 

misturar argumentos, recursos midiáticos e recursos poéticos da experiência.  

(MARQUES, 2015, p.335). 

 Para Ângela Marques, ainda em seu texto “Telenovela e Política: 

perspectivas e modos de abordagem”, o apelo emocional constituído por elementos 

ético-morais apresentados nas telenovelas, são o principal motivo de envolvimento 

do telespectador com aquilo que é apresentado. As questões abordadas tocam o 

público, por apresentarem problemas reais de algumas pessoas, mesmo que no 

cotidiano as resoluções para esses problemas sejam muito mais difíceis de serem 

alcançadas (MARQUES, 2015). 

 Para a autora, as telenovelas são responsáveis por um movimento reflexivo 

dos sujeitos, ao expor dramas que conectam suas experiências e memórias àquilo 

que é vivido pelas personagens, estimulando um processo de identificação e 

projeção, que gera uma familiaridade com o espectador. Para ela, dificilmente as 

telenovelas seriam consumidas se não houvessem referências (diretas ou indiretas) 

aos conhecimentos, valores e crenças do público, para que este tenha seu 

posicionamento acerca daquilo que é apresentado. Portanto, com a aproximação 

entre a ficção e essa realidade da sociedade, surge a possibilidade de que os 

assuntos referenciados nas telenovelas passem da vida privada para a pública, e 

vice-versa (MARQUES, 2015).  

 Marques (2015) acredita que a problematização trazida pelas telenovelas 

com temáticas consideradas “tabus” –como no caso da novela estudada neste 

trabalho, que trata sobre o tráfico de pessoas, e a prostituição- é a responsável por 
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articular uma amplificação do debate público acerca destes temas, dando voz às 

demandas e necessidades de determinados grupos.  

 É interessante, portanto, pensar no debate que ultrapassa a temática da 

telenovela, percebendo que a ligação entre o ficcional e o real não se dá somente 

pela reprodução de realidades na programação da grande mídia, mas também o 

diálogo que é construído no cotidiano do público acerca dos temas apresentados 

(MARQUES e MAIA, 2003). Uma vez que as demandas políticas são articuladas 

através de significados culturais, ocorre um processo de negociação de identidades, 

dando possibilidade para que as diferentes perspectivas sobre os temas sejam 

consideradas para deliberação em espaço público (MARQUES, 2015). 

 Concluindo, em seu texto, Marques aborda a real função política de uma 

telenovela, não sendo esta responsável por uma mudança a partir de um gesto de 

denúncia específico, ou da conexão gerada com o público, mas sim, propondo aos 

espectadores o debate, para que estes construam seus pensamentos a respeito dos 

temas propostos. 
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3.2  AGENDAMENTO DA POLÍTICA 

 Os efeitos da imprensa para formação da opinião pública se iniciam ainda no 

século XIX. O Sociólogo francês Gabriel Tarde foi um dos primeiros a estudar a 

relação entre a comunicação e a opinião pública na democracia de massa. O autor 

delimita o espaço público, neste caso, como sendo composto por quatro elementos 

que se inter-relacionam: a imprensa, a conversa, a opinião e a ação.  A imprensa 

teria um dos papéis mais importantes, nesse caso, ao divulgar o calendário político e 

a agenda de discussão que deveria ser acompanhada pelo eleitor, para que este 

pudesse, por meio da conversa com outros membros da sociedade, gerar sua 

opinião e tomar posições. (AZEVEDO, 2004) 

 O estudo sobre o poder do jornalismo e seus efeitos é retomado por 

Lippmann somente em 1922, no livro Public opinion, onde o mesmo examina a teoria 

democrática, o papel dos cidadãos na democracia e o impacto da imprensa no 

pensamento e na ação do homem comum, chegando à conclusão que a opinião 

pública, levando em consideração este cidadão comum, seria predominantemente 

formada por opiniões e slogans apresentados por jornais, diferente da visão liberal 

de uma democracia, que defende a opinião pública sendo formada a partir de 

debates críticos e racionais. (AZEVEDO, 2004) 

 Porém, o aprofundamento da pesquisa sobre os efeitos da comunicação tem 

suas raízes no behaviorismo, corrente predominante na época em que o estudo foi 

desenvolvido. Lasswell (1948) desenvolve a  “teoria da agulha hipodérmica” que 

consiste na ideia de que haveria uma relação causal entre a mensagem 

apresentada, e seus efeitos em todo o público que fosse exposto a ela, a partir daí 

cunha a fórmula: “quem / diz o quê / em que canal / a quem / com que efeito”, que 

transformava a comunicação num ato capaz de ser observado e mensurado por 

etapas, e ainda sugere que qualquer modificação que fosse feita nas etapas seria 

capaz de alterar os efeitos na audiência (AZEVEDO, 2004, p. 49). 

 A partir deste estudo, houve então uma grande divisão entre os campos de 

pesquisa na área da Comunicação, que se especializariam cada vez mais. Este 

paradigma desenvolvido por Lasswell só deixaria de ser o modelo dominante a partir 

dos estudos desenvolvidos por Lazarsfeld (1944), que buscavam investigar se os 

meios de comunicação de massa influenciavam na preferência eleitoral da 
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audiência, utilizando-se de uma amostra de mil informantes, aos quais foram 

aplicadas várias ondas de entrevistas dispersas ao longo do tempo (AZEVEDO, 

2004).  

 Os resultados desta pesquisa contrapuseram o paradigma dominante, ao 

constatar que os entrevistados estariam mais sujeitos à influência de grupos 

primários (família, amigos, colegas de trabalho e líderes locais) do que à influência 

direta dos meios de comunicação. Tomando isto como base, os autores da pesquisa 

constituíram um modelo que explicaria a relação entre o eleitor e os meios de 

comunicação como sendo processada em dois tempos (two-step flows of 

communication), e mediada pela figura de um “líder de opinião”. O argumento seria a 

de que o material produzido pela imprensa seria filtrado e reinterpretado por esses 

líderes (AZEVEDO, 2004, p. 50-51). 

 Posteriormente o modelo foi refinanado, e Lazarsfeld abandona a ideia inicial 

dos intermediadores serem uma variável única ser levada em conta para a 

compreensão dos meios de comunicação e o homem comum. O autor percebe que 

os formadores de opinião também discutiriam com outros semelhantes para que 

pudessem ser integrados outros pontos de vista em suas opiniões. Portanto, o 

modelo de comunicação simples baseado em duas etapas (two-step flow) se torna 

uma rede com vários níveis de influência (multi-step flow) a partir das interações de 

grupos (AZEVEDO, 2004). 

 Este modelo só começaria a ser contraposto a partir dos anos 70 por novos 

modelos, e dentre os mais promissores se encontra a teoria da agenda-setting, que 

retomaria a ideia de que a mídia de massa teria um maior poder de influência para a 

formação da agenda política (AZEVEDO, 2004). 

 Os fundamentos básicos do agenda-setting apontam que a mídia: ao 

selecionar determinados assuntos e ignorar outros, define quais temas serão 

discutidos; ao enfatizar determinados temas em detrimento de outros cria uma 

escala de prioridade entre eles; a depender dos enquadramentos feitos, constrói 

concepções sobre o objeto (que podem ser positivas ou negativas); e define quais 

temas são mais relevantes num para a percepção pública num determinado período 

de tempo (AZEVEDO, 2004, p. 52). 

 A ideia é a de que a mídia diria não apenas o que pensar (em um primeiro 

nível de efeito do agenda-setting, a proeminência do objeto), como também a forma 
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como deveríamos pensar sobre algo (o segundo nível de efeito, a proeminência de 

atributos, ou as formas de enquadramento (framing) (AZEVEDO, 2004, p. 53). 

 Para utilização do modelo em seu primeiro nível de efeito, que apresenta o 

enfoque dado pela mídia a determinados temas, é preciso estudar quais foram os 

assuntos tratados pelos meios de comunicação de massa em um determinado 

recorte de tempo, e como estes foram hierarquizados, em ordem de importância. A 

partir daí se extraem as proeminências,ou seja, a escala de importância de 

determinado tema, atribuída pela mídia, num período de tempo pré-determinado, e 

esta é considerada a agenda da mídia (AZEVEDO, 2004). 

 Para aferir a agenda do público, o procedimento consiste em realizar 

pesquisas quantitativas (surveys) e/ou qualitativas (grupos focais) estruturada 

através de amostragem aleatória ou intencional de uma determinada audiência. Há, 

então, três tipos possíveis de agenda para serem identificadas pelo pesquisador. 

Primeiramente, a intrapessoal, que toma como base a percepção dos temais atuais 

e sua relevância para o indivíduo; a segunda, que é manifesta nas relações 

interpessoais por meio de diálogo sobre temas julgados como de maior interesse 

para os outros; e o terceiro é a agenda pública, que se manifesta por diversas óticas 

da opinião pública. Para estabelecimento da agenda do público, é necessário 

articular essas três dimensões ao aferir sobre o que as pessoas 

pensam(intrapessoal); sobre o que falam (interpessoal); e sobre o que pensam que 

os outros falam (percepção dos temas coletivos) (AZEVEDO, 2004, p.54). 

 Após este momento de identificação da agenda da mídia e da agenda do 

público, estas devem ser comparadas para que se possa estabelecer possíveis 

relações entre elas. De acordo com Saperas (1992), citando William DeGeorge 

(1981), existem três modelos para análise destas interações. Primeiramente o 

modelo do conhecimento, que determina que o conhecimento da audiência estaria 

restrito aos temas veiculados pelos meios da comunicação de massa, portanto, os 

temas só seriam relevantes quando expostos pela mídias; o segundo modelo, de 

prioridades, estabelece que a prioridade dada pela mídia a determinados temas, 

estabelecem a hierarquia de importância das questões públicas para os 

espectadores; e por fim, o modelo de proeminência, que indica que a perceção do 

público varia de acordo com a visibilidade dos temas, e sua importância atribuída 

pela mídia em um determinado período de tempo (AZEVEDO, 2004). 
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 Portanto, o processo de formação da agenda depende da análise de um 

determinado recorte temporal, que pode ser analisado por algumas categorias: O 

quadro temporal, que é o período de tempo selecionado para análise da agenda; O 

intervalo temporal, que se preocuparia com quanto tempo a agenda da mídia 

demoraria para produzir efeitos sobre o público; A duração da agenda da mídia, que 

é um período de tempo que a agenda da mídia é efetiva; A duração da agenda 

pública, que diz por quanto tempo esta agenda é efetiva; e o período de efeitos 

máximos, que aponta o período que a agenda da mídia influencia mais intensamente 

a agenda do público. (AZEVEDO, 2004, p. 55) 

 Para finalizar esta primeira etapa de utilização do modelo, se faz necessário 

levar em consideração ainda outras variáveis. A variável geográfica, que mostra que 

para formação de uma agenda local, o público tem uma dependência menor da 

mídia, pois a experiência direta tende a formar esta agenda, e no caso da agenda 

temática nacional há uma maior dependência dos meios de comunicação de massa; 

Outra variável seriam as dicussões entre o público, que modificam as visões sobre 

aquilo que é veiculado pela mídia; A credibilidade da fonte; e os interesses sociais 

da audiência (AZEVEDO, 2004).   

 Sobre o segundo nível de efeito do agenda-setting, a proeminência de 

atributos dos objetos, é percebida a influência dos meios de comunicação na 

formação da opinião ao apresentar características (sejam elas positivas ou 

negativas) sobre aquilo que é veiculado. A partir daí, é necessário verificar como as 

características atribuídas definem a estrutura narrativa daquilo que é veiculado, e 

como interfere na construção da imagem do objeto, como será melhor explicado na 

próxima seção do texto, sobre enquadramento. (AZEVEDO, 2004) 
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3.3 ENQUADRAMENTO DA MÍDIA E POLÍTICA 

 Uma vez que na primeira sessão deste capítulo a autora trata sobre a 

importância da construção do debate a partir do que é apresentado pela mídia, nesta 

seção iremos abordar as formas como a mídia opta por apresentar seu conteúdo, 

para que haja o estímulo do debate acerca de temas de seu próprio interesse, como 

citado no capítulo anterior.  

 O principal paradigma apresentado pelos estudioso sobre a função da mídia 

para a sociedade tende a designá-la como uma fonte de informações, e que, para 

que seja democrática, deve transmitir informações de forma objetiva e imparcial para 

sua audiência, este é o paradigma da objetividade. Sendo assim, para aqueles 

estudiosos com essa visão, a função política da mídia seria restrita a apresentar os 

fatos, livres de ideologias ou valores, para que estes não interferissem na 

integridade dos mesmos, ou favorecessem candidatos e/ou partidos específicos 

(PORTO, 2004). 

 Uma das fontes mais importantes, e ponto de partida deste estudo, para o 

conceito de enquadramento enquanto análise de fenômenos sociais, é o livro 

“Frame Analysis” de Erving Goffman (1986), que define “enquadramentos” como 

princípios de organização que governam os eventos sociais, e o nosso envolvimento 

nestes eventos, “sendo entendidos como marcos interpretativos mais gerais, 

construídos socialmente, que permitem às pessoas dar sentido aos eventos e às 

situações sociais.” (PORTO, 2004, p.78). 

 Sendo assim, Robert Hackett (1993) apresentou uma contraposição ao 

paradigma da objetividade, ao dizer que é impossível apresentar informações que 

sejam parciais e independentes do mundo exterior. Para o autor, seria necessário 

substituir a ideia de “parcialidade” por “orientação estruturada”, uma vez que a mídia 

poderia exercer um papel político e/ou ideológico muito importante não apenas 

quando há ou não parcialidade e/ou objetividade, mas também quando o 

posicionamento da fonte de comunicação é baseado em uma matriz ideológica 

específica, formada por um conjunto de regras e conceitos, chamados pelo autor de 

“estrutura profunda”, e um dos fatores mais importantes desta estrutura seriam os 

enquadramentos feitos por aqueles que produzem informação (PORTO, 2004). 



DISCUSSÃO 

 

24 

 Tomando como base o estudo de Hackett, Tankard (2001, p.96-97) 

argumenta que o conceito de enquadramento permite examinar empiricamente o 

papel da mídia para a construção da hegemonia de pensamento, e da moral na 

sociedade civil. (PORTO, 2004). Mas é importante perceber de que forma esses 

enquadramentos e posicionamentos da mídia seriam capazes de interferir na 

construção do pensamento das pessoas. 

 Para isso, o sociólogo William Gamson (1995), no livro “Talking politics”, 

apresenta então, um estudo que propõe verificar como os cidadãos comuns 

desenvolvem conversas e entendimentos sobre política, e a influência da mídia 

neste processo. Para este estudo, Gamson analisou diversos conteúdos de revistas, 

charges, colunas de opinião, e do noticiário de televisão, por mais de uma década, 

com o objetivo de identificar o discurso público reproduzido em torno de temas 

específicos selecionados. Após este momento, reuniu grupos focais de cidadãos 

comuns, para estudar o processo de desenvolvimento de seus entendimentos sobre 

os temas selecionados anteriorimente. (PORTO, 2004). 

 As conclusões do autor nestas entrevistas, são de que sim, a mídia tem o 

poder de apresentar determinados enquadramentos, ou “ideias organizadoras 

implícitas”, porém, mesmo a mídia sendo um importante recurso para obtenção de 

informação, as pessoas também se utilizam da “sabedoria popular”, e suas 

experiências pessoais, para desenvolverem seus entendimentos sobre temas e 

eventos políticos. Sendo assim, a mídia representa uma das mais importantes fontes 

de informação, porém, cabe a cada um a interpretação daquilo que é apresentado, a 

partir de diferentes pontos de vista (PORTO, 2004). 

 No Brasil, dois casos podem ser destacados pelos estudos dos acadêmicos 

sobre o conceito de enquadramento como ferramenta para analisar a relação entre a 

mídia e a política: A cobertura sobre o MST, estudada em 1997, e as eleições 

presidencias de 1998 (PORTO, 2004). 

 No Primeiro caso, foram analisadas as coberturas dos noticiários “Jornal 

Nacional”, e  “TJ Brasil”, identificando uma diferença entre o enfoque dado por cada 

emissora, na apresentação do MST como movimento social. O TJ Brasil apresentou 

um “enquadramento dramático” ao ressaltar os elementos de violência do 

movimento. Já por parte do Jornal Nacional, um “enquadramento moral” é adotado, 
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ao ressaltar estes mesmos elementos do anterior, porém, acrescentando uma crítica 

moral ao MST e suas atitudes consideradas como irresponsáveis (PORTO, 2004). 

 No ano seguinte, o Jornal Nacional relacionou o MST a alguns saques 

ocorridos no nordeste do Brasil, vinculando esta imagem violenta, construída 

anteriormente, à relação existente entre o Movimento Dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra, e o então candidato Lula, causando um impacto em sua candidatura 

(PORTO, 2004). 

 No segundo caso, com a crise econômica que atingiu o Brasil pouco antes 

das eleições em 1998, a campanha do então presidente FHC se baseou no 

enquadramento de que a crise era fruto das dificuldades do plano internacional, 

levando em consideração principalmente a crise na Rússia, no mesmo ano, e sendo 

assim, o candidato seria o mais capacitado para lidar com essa situação, e as 

consequências que traria para o o Brasil. A mídia, e principalmente a Rede Globo, 

apresentaram um enquadramento semelhante, apresentando a crise econômica 

como consequência do cenário internacional (MIGUEL, 1999).  

 Neste caso das eleições, a partir do conceito de enquadramento, os 

pesquisadores foram capazes de ressaltar a relação de semelhança que havia entre 

os posicionamentos da campanha de Fernando Henrique, e a narrativa construída 

pela mídia acerca da crise econômica internacional, que tenderia a favorecer o 

candidato (PORTO, 2004). 

 Por fim, segundo a pesquisa de Alessandra Aldé (2004) sobre os efeitos dos 

enquadramentos na audiência brasileira, realizada num grupo de 19 cidadãos 

comuns em um período de pouco mais de um ano, as emissoras de televisão no 

Brasil são capazes de apresentar seus enquadramentos (morais e pessoais, 

construídos por aqueles que produzem conteúdo) de maneira a oferecer explicações 

simplificadas e “satisfatórias” ao público, transformando-se em quadro de referência 

facilmente acessível aos cidadãos comuns, para que a partir daí, estes possam 

debater (PORTO, 2004). 
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4 UMA BREVE APRESENTAÇÃO 

4.1 SALVE JORGE! 

 Este terceiro capítulo será destinado a apresentar o objeto de estudo, 

primeiramente abordando a novela Salve Jorge, e em seguida a CPI do tráfico de 

pessoas da Câmara. 

 É interessante perceber, que apesar da novela Salve Jorge ter sua estreia 

datada de 22 de outubro de 2012, os primeiros registros de notícias em sites de 

entertenimento sobre a nova telenovela que seria lançada pela emissora em 2012, 

se iniciam ainda em 2011, e embora, a princípio, fossem somente boatos sobre a 

locação da novela, a primeira notícia encontrada revelando a temática desta, é 

publicada no dia 4 de novembro de 2011, pelo portal “Mundo das Tribos”, com o 

título “A nova novela de Glória Perez vai falar sobre tráfico de pessoas”.¹ 

 O interessante de se perceber que a novela já estava sendo pensada e 

construída ainda no ano de 2011, é de que o deputado Arnaldo Jordy fez o 

requerimento da constituição da CPI sobre o tráfico de pessoas, que será melhor 

analisada posteriormente, no mesmo ano, porém, somente em 2012 o requerimento 

foi atendido. 

 A novela Salve Jorge, escrita por Glória Perez, foi exibida no horário das 21 

horas, de 22 de outubro de 2012, até 17 de maio de 2013, e teve 179 capítulos ao 

todo. A autora da novela apresentou a temática do tráfico de pessoas a partir de três 

vertentes: O sexo, a adoção ilegal, e o trabalho doméstico; baseando sua trama na 

história real de quatro mulheres: Rosângela, Waleska, Jéssica, e Morena, com 

depoimentos reais das vítimas e familiares, inseridos ao final dos episódios. As 

informações sobre a novela, presentes nesse trabalho, foram extraídas do site da 

emissora Rede Globo, em um seção específica sobre a novela, no portal Memória 

Globo, onde há um acervo sobre as telenovelas exibidas pela emissora. 

 A trama principal de Salve Jorge é baseada na história de vida de Morena, 

representada pela atriz Nanda Costa, moradora do Complexo do Alemão no Rio de 

Janeiro. Em um determinado momento, por medo de perder a casa onde mora, no 

Complexo, com a mãe e o irmão, Morena aceita uma proposta de trabalho feita por 
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Wanda (Totia Meireles), e viaja para Turquia, com a esperança de conseguir 

dinheiro para ajudar sua família. 

 Ao chegar na Turquia, a personagem se depara com um grupo de jovens 

brasileiras, enganadas como ela, sendo obrigadas a se prostituir em uma boate 

administrada por Irina (Vera Fischer). A quadrilha do tráfico de pessoas é chefeada 

por Lívia Marine (Cláudia Raia), que se apresenta como agenciadora de talentos 

artísticos, porém, ela é quem seleciona os olheiros, como Wanda, e providencia as 

falsificações de documento necessários para viabilizar a viagem das vítimas. Além 

do tráfico de mulheres, Lívia também trafica gays e travestis, e acoberta Wanda no 

tráfico de bebês roubados. 

 São apresentadas então três personagens: Jéssica, interpretada por 

Carolina Dieckmann, que foi enganada com uma proposta de emprego em uma 

pizzaria em Madri; Rosângela, que é a atriz Paloma Bernardi, mandada para Paris 

com  a promessa de se tornar modelo internacional; E Waleska, a atriz Laryssa Dias, 

contratada para ser prostituta de luxo, porém acabando escravizada. Todas essas 

mulheres são obrigadas a se prostituir para pagar sua estadia, alimentação e 

roupas, e aquelas que tentam fugir ou pedir ajuda a clientes são ameaçadas. 

 Em determinado momento Morena e Jéssica são obrigadas a transportar 

drogas para o Brasil no próprio corpo, tendo de engolir pacotes contendo estas 

substâncias. A missão dá certo e elas passam um tempo no Brasil, sendo vigiadas 

pelos aliciadores, que conseguem o silêncio das vítimas ao ameaçar suas famílias. 

Jéssica é assassinada antes delas retornarem à Turquia, ao descobrir que Lívia é a 

chefe da quadrilha. Morena reencontra seu par romântico no Brasil. Theo, 

interpretado por Rodrigo Lombardi, que é policial, porém, quando decide contar sua 

situação para a polícia, é dopada e levada de volta para Turquia antes que 

conseguisse o fazer. 

 Após algum tempo, Morena descobre estar grávida de Theo, e ao pedir 

ajuda a um comerciante Turco, Mustafá (Antonio Calloni), este, sensibilizado pela 

situação da mulher, negocia sua compra com um dos aliciadores. No dia em que a 

transação ocorreria, acontece um atentado terrorista próximo à boate onde Morena é 

obrigada a trabalhar, e esta é dada como morta, sendo abrigada na Capadócia pelos 

Familiares de Demir (Tiago Abravanel) e Zyah (Domingos Montagner), que 

desconhecem sua história. 
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 Morena tem sua filha na Capadócia e consegue contato com a delegada 

Helô, interpretada por Giovanna Antonelli, que já estava investigando a quadrilha 

responsável pelo tráfico de pessoas. A personagem então retorna ao Brasil, deixa a 

filha, batizada de Jéssica, com sua família, e retorna para Turquia para ajudar nas 

investigações. 

 Theo, o pai da filha de Morena, se envolve com Lívia para entender o que 

houve com Morena para que esta desaparecesse, ao suspeitar que Lívia esconderia 

segredos obscuros, e poderia saber de algo. A mulher se apaixona pelo capitão, e, 

nos capítulos finais da novela, uma vez que Morena havia retornado para o Brasil, se 

reconciliado com Theo, e contado sobre tudo que havia acontecido, Lívia arma o 

sequestro da filha dos dois para ser vendida na Turquia, porém o policial consegue 

resgatá-la, e com a ajuda de Morena, a quadrilha é identificada e presa. O casal 

encerra a novela juntos. 

 Dentre as tramas paralelas, há uma outra história envolvendo a temática do 

tráfico de pessoas, a história de Aisha, interpretada pela atriz Dani Moreno, vítima do 

tráfico na infância, nascida no Brasil, e levada para Turquia ainda bebê. 

 A personagem, em um determinado momento, começa a questionar sua 

origem, e seu processo de adoação, porém, sua mãe Berna (Zezé Polessa) 

escondia a verdadeira história, dizendo que havia conseguido adotar a menina por 

meios legais, sendo que de que esta havia sido comprada de Wanda, organizadora 

de uma rede de tráfico de bebês no Brasil, a mesma mulher responsável pelo tráfico 

da protagonista da novela. Ao descobrirem o caso, tanto a filha quanto o marido de 

Berna, Mustafa, que tenta ajudar Morena em outro momento da trama, ficam 

receosos com relação à mãe adotiva. 

 Aisha se reencontra com sua família biológica, moradora do complexo do 

Alemão, tendo um choque de realidade, uma vez que cresceu em uma família rica 

da Turquia, e com outras tradições culturais. Por fim consegue se reaproximar da 

mesma. 
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4.2 CPI TRÁFICO DE PESSOAS 

 Nesta sessão, faremos um breve panorama sobre a CPI do tráfico de 

pessoas, do momento de sua criação em 28 de março de 2012, até o seu 

encerramento em Maio de 2014.  

 Em primeiro lugar, o deputado Arnaldo Jordy, juntamente de outros 

deputados apresentaram o Requerimento para criação da Comissão no dia 16 de 

Março de 2011, com a finalidade de investigar o tráfico de pessoas no Brasil, suas 

causas, consequências e responsáveis, no período de 2003 a 2011, compreendido 

na vigência da Convenção de Palermo. Sua composição contou com 30 membros 

titulares, e um número de suplentes igual, além de mais um titular e um suplente, 

atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas. 

 Apesar do prazo de 120 dias prorrogáveis, a comissão teve seu 

encerramento somente em 20 de maio de 2014. Apresentaremos, então, os 

principais pontos da CPI, utilizando como base o relatório final da comissão, 

apresentado dia 13 de maio de 2014, e aprovado no dia 20. 

4.2.1 JUSTIFICATIVA 

  A justificativa começa apresentando a Convenção de Palermo, que trata da 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 

considerada o principal instrumento global de combate ao crime internacional. Além 

disso, a Convenção é complementada pelos protocolos que abordam áreas 

específicas: Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas; Combate ao 

Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea; e Contra a Fabricação e o 

Tráfico Ilícito de Armas de Fogo. 

 Os Estados Membros que se utilizam desse instrumento se comprometem, 

portanto, a tomar medidas contra o crime organizado transnacional, adotando 

estratégias para facilitar processos de extradiçao, assistência legal mútua e 

cooperação. 

 O relatório apresenta o dado da Organização das Nações Unidas – ONU, 

que estima que o número de pessoas traficadas no mundo atingia a casa dos quatro 
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milhões anuais em 2011, e em meio a esses dados, o Brasil se destaca como um 

dos países com maior quantidade de pessoas fornecidas para o tráfico internacional.  

 A visibilidade do tema no Brasil surgiu após a divulgação dos resultados de 

Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins de 

Exploração Sexual Comercial no Brasil (PESTRAF), encomendada pela 

Organização dos Estados Americanos – OEA. A pesquisa evidenciou a existência de 

mais de 240 rotas de tráfico interno e internacional de crianças, adolescentes e 

mulheres brasileiras. Além disso, parte da visibilidade é dada também pelos 

trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, 

instituída em 2003, com o propósito de investigar situações de violência e as redes 

de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. 

 De acordo com estudo do Grupo de Pesquisa sobre Tráfico de Pessoas, 

Violência e Exploração Sexual de Mulheres, Crianças e Adolescente – Violes, da 

UnB, em 2010 haviam focos de tráfico de pessoas em 930 cidades brasileiras, tendo 

como principais destinos: Portugal, Itália, Suíça e Espanha, com o fim de exploração 

sexual, tráfico de drogas, trabalho escravo, venda de crianças e de órgãos. Além 

disso, o Brasil também é um receptor de pessoas traficadas, principalmente de 

países bolivarianos, africanos e asiáticos, para serem submetidas, principalmente, 

ao trabalho escravo em indústrias clandestinas. 

 A justificativa aponta o tráfico de pessoas como uma das atividades 

criminosas mais lucrativas do mundo, e se encontra, normalmente, atrelada a outras 

práticas criminosas de violação de direitos humanos, servindo a exploração de mão 

de obra escrava, além das redes internacionais de exploração sexual comercial, 

ligado a roteiros de turismo sexual, e quadrilhas transnacionais especializadas em 

remoção de órgãos. A exploração sexual é a forma de função atribuída com maior 

frequência ao tráfico (79%), seguido do trabalho forçado (18%), atingindo 

especialmente crianças, adolescentes e mulheres. Porém, o tráfico não é só um 

problema dos países de origem das vítimas, mas também dos países de trânsito e 

destivo, que devem tentar barrar, principalmente, o consumo de produtos deste 

crime. 

 Além disso, o texto destaca as mulheres como maioria das vítimas, 

principalmente ligado à intensa atuação das redes internacionais de prostituição no 

Brasil. A idade das vítimas, em sua maioria, varia entre 18 e 21 anos, e os critérios 



DISCUSSÃO 

 

32 

para escolha das mesmas se baseia em desinibição, porte físico, dotes artísticos e 

cor da pele. 

 Por fim, o autor requer a criação da CPI não somente para apurar de forma 

aprofundada as causadas do tráfico de seres humanos, mas também produzir 

propostas para a prevenção e fiscalização deste crime. 

4.2.2 CASOS INVESTIGADOS PELA CPI 

 O relatório apresenta então algumas cateogrias específicas para o crime de 

tráfico de pessoas, sendo eles: Tráfico de Crianças e Adolescentes, Tráfico de 

Pessoas para Exploração Sexual, Tráfico Interno de Trabalhadores, e o Tráfico de 

Pessoas para Extração de Órgãos. 

  No caso do Tráfico de Crianças e Adolescentes, foram 10 casos 

investigados, havendo alguns com suspeita de envolvimento de empresas privadas, 

além de agentes públicos, incluindo indícios de partipação de pessoas ligadas ao 

Poder Judiciário e ao Ministério Público. Destacam-se os casos de Monte Santo/BA, 

que resultou na devolução de cinco crianças para o lar de origem, tendo sido 

investigada a atuação também de Magistrados e servidores do Judiciário baiano; e o 

caso da ONG Limiar, que intermediou a adoção de mais de 1.700 crianças para os 

EUA, havendo suspeita da participação de órgãos do Judiciário paranaense e outras 

pessoas. 

 Com 11 casos investigados sobre o tráfico de pessoas para exploração 

sexual, destaca-se os casos dos travestis levados do Pará para São Paulo, das 

mulheres traficadas para Belo Monte/PA, libertadas pela polícia, e o caso da 

Operação Salamanca, responsável pelo desmonte de uma quadrilha internacional 

de traficantes de pessoas, com ramificações em São Paulo e no Nordeste brasileiro. 

 O Tráfico interno de trabalhadores investigou o caso de pessoas 

transportadas para serem escravizados em Belo Horizonte, além disso, foram 

encontrados indícios do tráfico no Alagoas para trabalhar em empreiteiras de São 

Paulo.  

 O caso destaque do tráfico para extração de órgãos ocorreu em Poços de 

Caldas, onde uma quadrilha formada por vários médicos traziam pessoas de outras 

localidades para retirada dos órgãos para transplantes “comerciais”. Também foi 
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apurado o caso do sequestro de criança no Estado do Mato Grosso supostamente 

para estes fins. 

4.2.3 PL 6934/2013 

 Na reunião do dia 5 de novembro de 2013 a CPI do Tráfico de Pessoas no 

Brasil aprovou, por unanimidade, o Relatório Parcial da Deputada Federal Flávia 

Morais que continha este projeto de lei. Segundo a justificativa do projeto, a 

propositura se fez conveniente mesmo antes da finalização das atividades da CPI, 

tendo em vista que daria oportunidade de participação aos vários segmentos que 

buscam reprimir o tráfico de pessoas.  

 Tem como medidas, inicialmente, a ampliação das hipóteses insertas nos 

tipos penais contidos nos arts. 231 e 231-A do Código Penal, que especificam 

condutas caracterizadoras de tráfico de pessoas interno ou internacional: 

transportar, transferir, recrutar, alojar ou acolher pessoas dentro do território nacional 

ou vindas do exterior  para o território nacional. 

 Estas condutas configurariam tráfico de pessoas quando o agente recorrer à 

ameaça, violência ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao 

abuso de autoridade, à situação de vulnerabilidade, ou à entrega ou aceitação de 

pagamentos e/ou benefícios, para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 

autoridade sobre outra, para fins de exploração sexual, de trabalho ou serviços 

forçados, de escravatura ou práticas similares à escravatura. 

 Além disso, o projeto visava propor pena para aquele que agenciar, aliciar, 

ou comprar pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, 

transportá-la, transferi-la, ou alojá-la, e também para o agente público que, tendo o 

dever de investigar, reprimir e punir tais crimes, fosse conivente. 

 Outro ponto do projeto seria criminalizar aquele que subtrair criança ou 

adolescente do poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem 

judicial; prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro; promover ou 

auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para outra 

localidade do território nacional com inobservância das formalidades legais.  

 Reforçaram-se, também, as cautelas que a adoção internacional de crianças 

brasileiras deve possuir; foram dados mais instrumentos aos membros do Ministério 
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Público, e às autoridades policiais e judiciárias para previnir e impedir o cometimento 

de tais delitos, sem tirar a responsabilidade que devem ter os agentes públicos sobre 

o uso desses instrumentos legais. 

 Por fim, foram apresentados dispositivos que regulam os contratos de 

modelo e manequim, inexistentes até então na legislação do Brasil, voltados à 

proteção daqueles que exercem essas atividades. 

4.2.4 CONCLUSÃO 

 Para a relatora, deputada Flávia Morais, a definição do tráfico de pessoas 

encontra-se explicitada no Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e 

Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, conhecido como 

Convenção de Palermo. 

 O tráfico de pessoas consistiria em recrutar, transportar, transferir, abrigar ou 

receber pessoas, utilizando-se de ameaça ou violência, de coerção, rapto, fraude, 

engano, abuso de poder ou situação de vulnerabilidade. Ainda o tráfico pode se 

manifestar por meio do pagamento ou oferta de benefícios a fim de obter o 

consentimento de outra pessoa com o fim de exploração. 

 Desta forma, para Deputada, a lei penal se encontraria incompleta, o que 

resultaria em punições brandas para este tipo de crime, e além disso, não tendo um 

capítulo do Código Penal que cuide das diversas hipóteses existentes relacionadas 

ao aliciamento, transporte e exploração. A lei brasileira não especifica diversas 

condutas previstas nos protocolos.  

 No caso de formas mais graves de tráfico de pessoas, como os aliciamentos 

para extração de órgãos, o relatório propõe que estes crimes deveriam ser 

considerados hediondos, permitindo decisões penais mais rigorosas.  

 Por essa razão o projeto de lei citado anteriormente neste trabalho foi 

apresentado. Para corrigir estas distorções, visando o combate e a punição mais 

efetiva desses crimes, modificando o tratamento legislativo sobre adoção, 

transplante de órgãos, exploração do trabalho assemelhado ao de escravo, à 

migração, à adoção clandestina e à exploração sexual. 
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 Além do projeto de lei, a comissão também ouviu diversos depoimentos, 

requisitou documentos, realizou inspeções in loco, e diversos encaminhamentos a 

várias autoridades, que, segundo Flavia Morais, se acatados, certamente 

contribuiriam para o combate ao tráfico internacional e interno de pessoas. Vários 

indiciamentos também foram efetuados, com o objetivo de investigar e punir pessoas 

acusadas de tráfico de pessoas, tanto para exploração sexual, como para adoção 

clandestina, casos estes tratados recorrentemente na  Comissão. 
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5 VAMOS AOS FATOS 
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5 VAMOS AOS FATOS 

5.1 METODOLOGIA 

 Após apresentar nossos objetos de estudo, tanto a CPI, quanto a telenovela, 

neste capítulo, apresentaremos então a metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa sobre a relação entre as telenovelas da rede Globo 

para a formação da agenda do legislativo, e os resultados obtidos. 

 O tema deste trabalho foi escolhido em um momento no qual tive de fazer o 

levantamento de alguns dados da CPI do tráfico de pessoas em um estágio 

desenvolvido no Ministério da Justiça. Ao fazer uma leitura inicial do Requerimento 

feito pelo deputado Arnaldo Jordy, me recordei da existência de uma telenovela que 

havia sido exibida fazia pouco tempo, no horário nobre da televisão aberta, que 

tratava do mesmo tema, esta era Salve Jorge.  

 Ao realizar um breve pesquisa, me deparei com datas muito próximas entre 

a exibição desta novela, cujo o tema era o tráfico de pessoas, e a CPI, que à época 

se encontrava em suas reuniões finais. Para aferir esta possível relação entre a 

telenovela e a formação da agenda política, me utilizei de um método semelhante ao 

Agenda Setting, tema abordado anteriormente neste mesmo trabalho, porém, com 

algumas modificações. 

 Recaptulando brevemente, Azevedo (2004) descreve o processo da 

formação da agenda, tanto da mídia, quanto do governo, a partir da seleção de um 

período de tempo a ser analisado; o tempo que esta agenda demoraria para produzir 

efeito no público; o período do tempo que esssa agenda é efetiva; por quanto tempo 

esta agenda é efetiva; e o período que a agenda mais influenciaria o público. 

 Estipulei, então, o recorte temporal que seria abordado pela pesquisa para a 

captação dos dados, os anos de 2010 a 2015, iniciando pelo ano anterior ao anúncio 

da temática do tráfico de pessoas por uma novela da rede Globo, e também anterior 

ao Requerimento da constituição da CPI com o mesmo tema, podendo perceber 

como este assunto era enquadrado desde então, tanto pela mídia, quanto pela 

Câmara dos Deputados, e finalizando este recorte temporal em um ano posterior ao 

fim da CPI, para analisar, portanto, a abordagem do tema em um momento seguinte 



DISCUSSÃO 

 

38 

a estes dois elementos que estimulariam a agenda: a telenovela Salve Jorge, e a 

Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 A partir daí, me utilizando da ferramenta de pesquisa do Google, a qual 

disponibiliza a função de busca em datas específicas, busquei por “Tráfico de 

pessoas” em cada ano dos selecionados. Para cada ano, construí uma tabela 

contendo todas as notícias que, de fato, tratavam sobre a temática, uma vez que, em 

alguns casos, havia uma falha nesse sistema de busca, apresentando notícias que 

fugiam ao tema. 

  As tabelas foram constituidas por quatro itens: Emissora da notícia, data,  

título, e o link para acesso, encurtado em um site específico para esta função, para 

que a tabela ficasse com um formato padronizado. Para facilitar a representação 

gráfica, também fundi as notícias produzidas pelos diversos portais da rede Globo 

em uma única sessão, para perceber de forma mais completa como o assunto era 

tratado pela emissora. 

  Para minha surpresa, não haviam notícias do site da Câmara nessa busca, 

portanto, os dados encontrados até então, seriam somente o reflexo da temática do 

tráfico de pessoas na sociedade civil, especificamente a mídia, e portanto, 

identificariam somente a agenda da mesma em cada ano, e seus diversos 

enquadramentos sobre o tema. 

 Após perceber essa ausência de notícias do portal da Câmara dos 

Deputados, utilizei da ferramenta de busca do próprio site, que também disponibiliza 

a função de pesquisa por datas específicas. Sendo assim, realizei o mesmo 

processo anterior, catalogando todas as notícias sobre o Tráfico de Pessoas que 

realmente abordavam o tema. Esta foi, portanto, a maneira mais eficaz encontrada 

para aferir a agenda pública sem a necessidade da aplicação de surveys, e ainda 

possuindo um recorte temporal. 

 A partir desta base de dados, foram geradas tabelas mais simples, para 

auxiliar na construção dos gráficos de setores feitos para cada ano, com o objetivo 

ilustrar a concentração das notícias em cada portal relativo a cada ano.  

 Além disso, produzi um gráfico de linhas para representar a variação da 

quantidade de notícias com relação ao tempo, e levando em consideração que a 

rede Globo foi a produtora da novela Salve Jorge, e portanto seria a maior 

interessada em tratar sobre o assunto para aumentar sua audiência, e a Câmara dos 
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Deputados atuava em uma comissão específica para tratar do tema, me utilizei 

também de um gráfico de linhas individual para cada um desses meios, para que 

poder analisar e comparar as variações na quantidade de notícias em cada um dos 

casos. 
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5.2 RESULTADOS 

 Por fim, chega o momento de analisar os dados encontrados até aqui. Todas 

as tabelas completas com os dados se encontrarão disponíveis no Apêndice 1 deste 

trabalho.  

 Primeiramente, vejamos o ano de 2010, anterior a qualquer notícia que 

envolva a CPI, ou a telenovela que seria exibida em 2012. 

 

 

 

 No ano de 2010, podemos perceber um total de 7 emissoras, somando 24 

notícias sobre o tráfico de pessoas. A maioria está concentrada no portal da Câmara 

dos Deputados, porém, havendo ainda assim uma abordagem considerável do tema 

pela rede Globo, ao comparar com as outras emissoras. 

Câmara  

D24am 
Estadão 

Globo 

Gazeta do Povo 

Terra 
Veja 

GRÁFICO 1 - NOTÍCIAS EM 2010 

1ª TABELA TABELA 1 – NOTÍCIAS EM 2010 

EMISSORA NOTÍCIAS 

Câmara 12 

D24am 1 

Estadão 1 

Globo 6 

Gazeta do Povo 1 

Terra 1 

Veja 2 

TOTAL 24 
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 O ano de 2010 foi selecionado justamente como controle, para perceber a 

variação da agenda a partir de um ano em que não haviam atores específicos 

impulsionando a temática do tráfico de pessoas. 

 

 

 

 Em 2011, podemos analisar um crescimento na quantidade total de notícias, 

uma vez que mais emissoras surgem abordando o tema, mesmo que de forma 

pontual, porém havendo uma queda com relação às notícias sobre o tema da 

pesquisa tanto por parte da Rede Globo, quanto por parte da Câmara, dispersando 

mais o gráfico.  

Agência Brasil 

Câmara 

Correio do Estado 

Estadão Globo 
Jornal do Brasil 

Opera Mundi 

Terra 

Tribuna do Norte 

Último Segundo 

Veja 

GRÁFICO 2 - NOTÍCIAS EM 2011 

TABELA 2 – NOTÍCIAS EM 2011 

Emissora Quantidade 

Agência Brasil 1 

Câmara 9 

Correio do Estado 1 

Estadão 1 

Globo 4 

Jornal do Brasil 2 

Opera Mundi 2 

Terra 1 

Tribuna do Norte 1 

Último Segundo 4 

Veja 2 

TOTAL 28 
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 É importante lembrar de 2011 como o ano em que se fizeram os primeiros 

anúncios sobre a estreia de Salve Jorge, e também quando Arnaldo Jordy 

apresentou o Requerimento para a constituição da CPI estudada, então o tema 

ainda não havia sido muito bem apresentado ao público, e tampouco debatido pelo 

mesmo. 

 

 

 

Câmara 

Caras 
Diário de 

Pernambuco 
EBC 

EXAME 

Globo 

Opera Mundi 

R7 

Rede Brasil Atual 

Sul21 

SwissInfo Terra 

Último Segundo 

UOL 
Veja 

GRÁFICO 3 - Notícias em 2012 

TABELA 3 – NOTÍCIAS EM 2012 

EMISSORA NOTÍCIAS 

Câmara 74 

Caras 1 

Diário de Pernambuco 1 

EBC 5 

EXAME 3 

Globo 26 

Opera Mundi 2 

R7 1 

Rede Brasil Atual 8 

Sul21 1 

SwissInfo 2 

Terra 4 

Último Segundo 4 

UOL 1 

Veja 1 

TOTAL 134 
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 Em 2012, é possível perceber um crescimento muito grande na quantidade 

de notícias sobre o tráfico de pessoas. Sendo o ano em que a novela Salve Jorge é 

lançada, e também o ano em que se deu início aos trabalhos da CPI do tráfico de 

pessoas. 

 Com um salto de 28 para 134 notícias, podemos perceber novamente um 

crescimento na quantidade de emissoras tratando do assunto, algo que podemos 

atribuir ao fato de que o tema começou a se tornar cotidiano, principalmente por 

conta da exibição da novela em horário nobre, tratando sobre o assunto, e sendo 

assim, uma vez que este começou a fazer parte da agenda do público, se torna 

interessante para as emissoras que veiculem notícias relacionadas ao tema para 

atrair, e informar os leitores, apresentando diversos enquadramentos sobre o tema, 

e fomentando o debate entre o público. 

 Os maiores crescimentos podem ser enxergados principalmente na Câmara 

e na Globo, algo esperado, uma vez que, para emissora é interessante apresentar 

notícias que remetam ao tema de seu produto, para que este tenha mais visibilidade,  

buscando fazer com que a agenda produza efeitos no público, e por parte da 

Câmara, aproveitando este crescimento na visibilidade do tema, se torna 

interessante evidenciar o trabalho da Comissão. 

TABELA 4 – NOTÍCIAS EM 2013 

EMISSORA NOTÍCIAS 

Câmara 143 

Diário de Pernambuco 1 

Diário do Litoral 1 

EBC 9 

Estado de Minas 2 

Exame 4 

Globo 51 

O Tempo 1 

R7 10 

Rede Brasil Atual 1 

Terra 2 

TSF 1 

Ultimo Segundo 1 

Uol 2 

Veja 1 

Yahoo 1 

ZeroHora 1 

TOTAL 232 
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 O ano de 2013 apresenta novamente um crescimento na quantidade de 

notícias. É interessante perceber como novamente mais portais surgem abordando a 

temática do tráfico de pessoas, e mesmo que de forma muito branca, incluem em 

sua agenda o tema, uma vez que este se apresentava em ascenção por conta da 

telenovela, que à essa altura, já havia sido incorporada ao cotidiano das pessoas, e 

portanto, movimentando debates a respeito, e também por conta da CPI do tráfico 

de pessoas, que denunciou e investigou diversos casos de tráfico no Brasil. 

 Os maiores destaques, ilustrado no gráfico 4, são novamente a rede Globo e 

Câmara, porém, desta vez, quase dobrando a quantidade de notícias veiculadas 

acerca do tema pesquisado.  

 Uma vez que a agenda, tanto da mídia, quanto do governo, haviam se 

alinhado à do público, percebe-se essa crescente em um bom momento para 

impulsionar debates, e demonstrar enquadramentos diversos sobre o assunto, tendo 

como resultado a criação do projeto de lei 6934/2013, anteriormente citado neste 

trabalho, proposto para alterar a punição daqueles que cometem o crime de tráfico 

de pessoas. 
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GRÁFICO 4 - NOTÍCIAS EM 2013 
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TABELA 5 – NOTÍCIAS EM 2014 

EMISSORA NOTÍCIAS 

Câmara 54 

EBC 14 

El País 2 

Exame 3 

Globo 27 

Governo do Brasil 6 

R7 4 

Repórter Brasil 6 

UOL 2 

Veja 2 

TOTAL 120 

 

 

 O ano de 2014 se torna um ponto chave para a nossa pesquisa. A novela 

Salve Jorge se encerra em maio de 2013, e portanto, tem o restante dos meses do 

ano para dispersar o foco do público no tema, uma vez que uma nova trama seria 

apresentada no horário nobre da rede Globo, chamando a atenção do público. 

 A Globo retorna, portanto, a números similares de notícias veiculadas sobre 

o tema em 2012, quando a novela ainda não estava totalmente inserida no cotidiano 

do público. Apesar da temática ter perdido força dentro das notícias produzidas, é 

inegável que após a movimentação ocorrida por conta da novela, e também das 

investigações feitas pela CPI, a emissora permaneceu veiculando um número alto de 

notícias com relação aos demais meios.  

 Não muito diferente, a Câmara dos Deputados também decai drasticamente 

seus números, mesmo sendo o ano final da Comissão Parlamentar de Inquérito, e 
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GRÁFICO 5 - NOTÍCIAS EM 2014 
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pela primeira vez, desde 2011, não é responsável por mais de 50% das notícias 

veiculadas sobre o tema pesquisado. 

TABELA 6 – NOTÍCIAS EM 2015 

EMISSORA NOTÍCIAS 

BBC 5 

Câmara 30 

Correio do Estado 1 

EBC 9 

EL País 2 

Exame 1 

Globo 26 

Governo do Brasil 3 

Jornal de Brasília 2 

R7 6 

Rede Brasil Atual 1 

Terra 4 

Último Segundo 3 

Uol 1 

Yahoo Notícias 1 

TOTAL 95 

 

 

 

 O último ano que estudaremos é 2015, que seguindo o ano anterior, tem 

outra queda na quantidade de notícias, porém, retornando a uma maior diversidade 

de emissoras tratando do assunto, mesmo que de forma pouco expressiva. 
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GRÁFICO 6 - NOTÍCIAS EM 2015 
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 A rede Globo mantém uma quantidade bem próxima de notícias com relação 

ao ano anterior, diferente da Câmara que tem uma queda considerável novamente, 

ainda assim, sendo a fonte de notícias que mais tratou sobre o assunto no ano. 

 

 

 

 Neste gráfico de linhas, podemos observar, portanto a variação com relação 

ao tempo, na visibilidade do tema pela mídia, e pelo portal de notícias da Câmara 

dos Deputados. 

 É visível o ano de 2013 como sendo aquele em que o tema teve maior 

relevância para a agenda, tanto da mídia quanto do governo, sendo, portanto, o ano 

onde a agenda teve o máximo de sua eficácia. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Notícias 24 28 134 232 120 95
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GRÁFICO 7 - TOTAL DE NOTÍCIAS POR ANO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Notícias Globo por ano 6 4 26 51 27 26
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GRÁFICO 8 - NOTÍCIAS DA GLOBO POR ANO 
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 Por fim, a partir da comparação destes últimos dois gráficos, é possível 

perceber que a variação de acordo com o tempo, da quantidade de notícias sobre o 

tráfico de pessoas, tanto da rede Globo quanto da Câmara dos Deputados, é bem 

similar em seu começo, levando em consideração as diferentes proporções.  

 Ambas as emissoras possuem seu auge em 2013, porém, no momento final, 

a Globo mantém uma estabilidade maior, com relação à visibilidade do tema, 

enquanto esta permanece decaindo no portal da Câmara dos Deputados neste ano 

final estudado. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Notícias Câmara por ano 12 9 74 143 54 30
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6 CONCLUSÕES 

 Chego ao final deste trabalho com perspectivas muito animadoras com 

relação à teoria desenvolvida de que as novelas da rede Globo, em certo grau, 

influenciariam a formação da agenda do Legislativo. 

 Apesar de nossa pesquisa não envolver ações diretas com a população, 

pudemos perceber uma relação existente entre a temática das novelas e a agenda 

da Câmara dos Deputados. 

 É sempre importante recordar das telenovelas como um dos principais 

fatores para a formação da identidade do Brasileiro, algo historicamente construído, 

como descrito no primeiro capítulo deste trabalho, levando em consideração todo o 

desenvolvimento deste produto com relação ao público, buscando cada vez mais se 

aproximar do cotidiano daqueles que as consomem. 

 Como descrito por Ângela Marques (2015), realmente este trabalho 

audiovisual produzido não encerra sua função somente apresentando denúncias ou 

soluções práticas para os problemas, mas estimula o diálogo e divulgação do tema 

escolhido, para que este ganhe visibilidade.  

 Os maiores exemplos que pudemos extrair dos resultados se encontram em 

dois pontos. Primeiro, o ano de 2013, sendo o auge das notícias veiculadas tanto 

pelo portal da Câmara, quanto pela rede Globo, e sendo também o ano em que a 

novela se encerra, e portanto com a maior concentração do público curioso pelo 

desfecho. Em segundo lugar, o ano de 2014, ano em que a CPI do tráfico de 

pessoas se encerra. 

 É interessante perceber, antes de mais nada, que a curva de crescimento 

das notícias da Globo e da Câmara fazem um movimento similar em toda sua 

trajetória, o que muitos podem atribuir a uma coincidência do momento em que a 

temática da novela é apresentada, e a CPI do tráfico de pessoas é inaugurada. 

 Percebo em 2013, com a maior quantidade de emissoras veiculando notícias 

sobre o assunto estudado, além de uma maior quantidade de notícias no total, o fato 

de, mesmo com todos os outros anos de atuação da CPI, especificamente o ano em 

que a novela se encontrava em seu momento de máxima visibilidade, por chegar ao 

fim, foi o ano em que as notícias sobre o tráfico de pessoas cresceram de forma 

evidente, dentro e fora da Câmara dos Deputados. 
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 Os anos seguintes, especificamente 2014, somente comprovam a teoria, 

uma vez que a CPI ainda continuou ativa, e trabalhando, uma vez que seu relatório 

final foi votado e divulgado neste ano. Mesmo assim, as notícias envolvendo o tráfico 

de pessoas sofrem uma queda de quase 2/3 com relação ao ano anterior dentro da 

Câmara, o que, ao meu ver, comprova que a telenovela Salve Jorge serviu para 

impulsionar esta agenda, para que fosse debatida tanto pelo público, quanto pelos 

nossos Deputados. 

 Não há dúvidas que a mídia possui um grande poder sobre política, como já 

foi amplamente estudado por diversos teóricos tanto da comunicação, como da 

política, ao decidir a relevância atribuída a cada tema abordado, e até mesmo pela 

escolha dos temas que irá apresentar, afetando o público de diversas formas, como 

estudamos anteriormente no enquadramento.  

 Os resultados desta pequisa, porém, apontam a influência direta da escolha 

do tema de uma telenovela, com a movimentação deste assunto tanto na agenda da 

mídia em geral, quanto na agenda do governo, e especificamente do poder 

legislativo, como descrito no tema deste trabalho. 

 É concedido, portanto, ao escritor e diretor das telenovelas da rede Globo, 

um grande espaço para proposição de debates em escala nacional, juntamente com 

a responsabilidade na escolha deste tema, uma vez que, de acordo com o que for 

escolhido, e a forma como será abordado, as opiniões das pessoas sobre os mais 

diversos temas serão colocadas à prova, para serem debatidas e confrontadas, além 

de retratar a realidade de muitas pessoas, como citado no início do trabalho, 

concedendo a estas um espaço de identificação, e até mesmo, em determinados 

casos, dando voz aos que não a possuem. 

 As telenovelas, encaradas como um lazer, pela maioria da população 

brasileira, neste trabalho surgem como um importante instrumento político. Não 

necessariamente por denunciar, ou apontar algo, especificamente, mas sim, por criar 

a oportunidade e o espaço para que as pessoas se informem e debatam sobre os 

mais diversos assuntos. 

 Por fim, respondendo a pergunta inicial, e cumprindo com o objetivo da 

pesquisa, sim, as novelas da rede Globo de fato possuem influência sobre a agenda 

do poder legislativo, e também, a emissora reforça suas publicações sobre o tema 
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escolhido, para que este possa ser mais difundido, servindo como uma certa 

publicidade para os próprios produtos. 

 Como sugestão para pesquisas futuras, caberia um estudo mais amplo, 

investigando outros casos de novelas exibidas pela rede Globo, algo inviável para 

um trabalho de conclusão para a graduação, porém, de imenso valor para 

complementar os resultados obtidos.  

 Além disso, seria interessante estender esta pesquisa a outros campos do 

governo do nosso país além do poder legislativo, para perceber que áreas são 

afetadas por aquilo que é exibido pelas produções da emissora, e quais não sofrem 

alterações. 

 Um último ponto interessante a se analisar, seriam os efeitos das produções 

de telenovelas de outras emissoras, para perceber se este poder concedido à mídia 

de massa é exclusivo da Globo, ou se é algo relacionado ao formato de telenovela, 

especificamente. 
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APÊNDICE 1 

NOTÍCIAS VEÍCULADAS SOBRE TRÁFICO DE PESSOAS NO ANO DE 2010 

EMISSORA DATA TÍTULO LINK 

Câmara 19/01/2010 
Deputado defende realização de 

campanha para alertar sobre 
exploração sexual no exterior 

http://bit.ly/2NmpOb0  

Câmara 02/02/2010 
ONG: "pessoas importantes" 

podem estar envolvidas em máfias 
de pedofilia 

http://bit.ly/2xlENYM  

Câmara 05/02/2010 
Estrangeiro que traficar pessoas 

poderá ter pena aumentada 
http://bit.ly/2pfF0IN  

Câmara 10/02/2010 
Representação Brasileira no 

Parlasul aprova quatro acordos 
http://bit.ly/2xjp24O  

Câmara 04/03/2010 
Plenário aprova convenção sobre 
acesso à Justiça e mais 5 acordos 

http://bit.ly/2PKKCpl  

Câmara 30/03/2010 
CPI realizará audiência sobre 

desaparecimentos em Luziânia 
http://bit.ly/2QxTArk  

Câmara 10/07/2010 

Várias propostas que alteram o 
Estatuto estão prontas para 

entrar na pauta de votação das 
comissões ou do Plenário 

http://bit.ly/2QDYaEp  

Câmara 13/09/2010 

Parlamento do Mercosul estuda 
criação de comissão para 
acompanhar situação de 

emigrantes (02'26") 

http://bit.ly/2ODR0yw  

Câmara 16/09/2010 
Regularização de imigrantes reduz 

ação de agenciadores, diz PF 
http://bit.ly/2pdZi59  

Câmara 20/09/2010 
Parlasul vai acompanhar situação 

de emigrantes 
http://bit.ly/2QDUzqc  

Câmara 29/09/2010 
CPI da Violência Urbana tem prazo 
de encerramento no dia 11 (20'06") 

http://bit.ly/2PJmNhI  

Câmara 10/11/2010 
Comissão aprova acordo do 

Mercosul sobre tráfico de migrantes 
http://bit.ly/2NJiVjJ  

D24am 19/12/2010 
Anúncios recrutam mulheres à 

prostituição no Amazonas 
https://bit.ly/2Mw2zLy  

Estadão 11/09/2010 
Pelos becos sombrios da 

escravidão 
https://bit.ly/2w6BzYK  

G1 29/01/2010 
Mulheres e crianças são estupradas 
no Haiti após terremoto, denuncia 

polícia 
https://glo.bo/2wfmtzi  

G1 21/04/2010 
PF prende casal estrangeiro 

suspeito de tráfico de pessoas em 
SC 

https://glo.bo/2OZgYfW  

G1 03/05/2010 
Governo reforça policiamento de 

fronteira a partir de junho 
https://glo.bo/2PvWtZd 

G1 10/05/2010 
FAB inicia teste com aeronave não 

tripulada para vigiar fronteira 
https://glo.bo/2N7gCmF 

G1 26/10/2010 
Na Romênia, psicóloga resgata 
jovens vítimas de tráfico sexual 

https://glo.bo/2LjAFfZ  

G1 23/12/2010 
Governo lança cartilha sobre como 

trabalhar no Mercosul 
https://glo.bo/2OU2fmi 

Gazeta do 
Povo 

12/07/2010 Trânsito livre para tráfico humano https://bit.ly/2LlC7i5  

http://bit.ly/2NmpOb0
http://bit.ly/2xlENYM
http://bit.ly/2pfF0IN
http://bit.ly/2xjp24O
http://bit.ly/2PKKCpl
http://bit.ly/2QxTArk
http://bit.ly/2QDYaEp
http://bit.ly/2ODR0yw
http://bit.ly/2pdZi59
http://bit.ly/2QDUzqc
http://bit.ly/2PJmNhI
http://bit.ly/2NJiVjJ
https://bit.ly/2Mw2zLy
https://bit.ly/2w6BzYK
https://glo.bo/2wfmtzi
https://glo.bo/2OZgYfW
https://glo.bo/2PvWtZd
https://glo.bo/2N7gCmF
https://glo.bo/2LjAFfZ
https://glo.bo/2OU2fmi
https://bit.ly/2LlC7i5
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Terra 21/11/2010 
Goiás lidera o ranking de tráfico de 

pessoas no Brasil 
https://bit.ly/2BDtjVn  

Veja 05/09/2010 O sonho americano ficou para trás https://abr.ai/2MKlQYR  

Veja 13/09/2010 
„Made in Italy‟, fabricado por 

chineses 
https://abr.ai/2N7gUKh  
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NOTÍCIAS VEÍCULADAS SOBRE TRÁFICO DE PESSOAS NO ANO DE 2011 

EMISSORA DATA TÍTULO LINK 

Agência Brasil 30/04/2011 

México aprova nova Lei de 
Migração para proteger imigrantes 
que usam o país para chegar aos 

Estados Unidos 

https://bit.ly/2PHleSc  

Câmara 30/12/2011 
PEC transfere para a União a 

segurança pública da Amazônia 
Legal 

http://bit.ly/2xigD1o  

Câmara 21/12/2011 
Giro pela Câmara destaca pedido 
de CPI e apoio a mídia alternativa 

http://bit.ly/2pmqa3j  

Câmara 26/09/2011 
Desaparecidos: a violência 

doméstica por trás das fugas - Bloco 
5 

http://bit.ly/2QCYuU3  

Câmara 19/08/2011 
Relações Exteriores: avança projeto 

que pode ajudar no combate ao 
turismo sexual infantil (02'23'') 

http://bit.ly/2OwixC5  

Câmara 13/07/2011 
Centro integrará polícias federal e 

estaduais contra exploração sexual 
de crianças (3'33'') 

http://bit.ly/2NNvMRS  

Câmara 01/07/2011 
Plenário aprova projetos sobre 

acordos internacionais 
http://bit.ly/2MHR8LM  

Câmara 10/06/2011 
Tráfico de pessoas pode se tornar 

crime inafiançável 
http://bit.ly/2xsqiBQ  

Câmara 27/05/2011 
Forças Armadas apresentam plano 

para coibir crimes nas fronteiras 
http://bit.ly/2NncnYD  

Câmara 25/05/2011 
Mudar imagem do País é essencial 
para coibir turismo sexual, dizem 

debatedores 
http://bit.ly/2OuuZT2  

Correio do 
Estado 

16/03/2011 
Vida das garotas de programa 

passa longe do glamour das telas 
https://bit.ly/2wiBe4h  

Estadão 03/02/2011 
Polícia descobre esquema de tráfico 

de travestis em SP 
https://bit.ly/2Li3GsI  

G1 06/07/2011 
Mulher é presa em MS por suspeita 

de tráfico de pessoas para a 
prostituição 

https://glo.bo/2wim7Yz  

G1 20/10/2011 
Travesti diz à polícia que foi 

ameaçado de morte se fugisse de 
SP 

https://glo.bo/2OXFEFo  

G1 
 

12/08/2011 

Garotos de programa brasileiros são 
maioria em saunas na Espanha, diz 

ONG 
https://glo.bo/2Lk3LMm  

Jornal do 
Brasil 

25/05/2011 
Pesquisa mostra perfil de vítimas do 

tráfico 
https://bit.ly/2Pwva0N  

Jornal do 
Brasil 

14/11/2011 
Transexuais e travestis são mais 
vulneráveis à exploração sexual 

https://bit.ly/2LijEmk  

O Globo 22/01/2011 
Justiça condena presos na 

Operação Planador 
https://glo.bo/2o1en9T  

OperaMundi 16/11/2011 
Mulheres filipinas são vendidas 
como escravas domésticas e 

sexuais 
https://bit.ly/2Na5CFm  

OperaMundi 18/05/2011 
Raio-x mostra imigrantes ilegais 
amontoados em caminhão no 

México 
https://bit.ly/2w4PXkf  

https://bit.ly/2PHleSc
http://bit.ly/2xigD1o
http://bit.ly/2pmqa3j
http://bit.ly/2QCYuU3
http://bit.ly/2OwixC5
http://bit.ly/2NNvMRS
http://bit.ly/2MHR8LM
http://bit.ly/2xsqiBQ
http://bit.ly/2NncnYD
http://bit.ly/2OuuZT2
https://bit.ly/2wiBe4h
https://bit.ly/2Li3GsI
https://glo.bo/2wim7Yz
https://glo.bo/2OXFEFo
https://glo.bo/2Lk3LMm
https://bit.ly/2Pwva0N
https://bit.ly/2LijEmk
https://glo.bo/2o1en9T
https://bit.ly/2Na5CFm
https://bit.ly/2w4PXkf
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Terra 15/06/2011 
Afeganistão lidera lista de países 

mais perigosos para mulheres 
https://bit.ly/2MQIFu5  

Tribuna do 
Norte 

03/08/2011 
Tráfico de pessoas atinge 100 mil 

brasileiros por ano 
https://bit.ly/2LjVKqK  

Último 
Segundo 

04/11/2011 
CPI revela que mais duas jovens 

foram abusadas em prisão do Pará 
https://bit.ly/2w5cnS7  

Último 
Segundo 

19/09/2011 
"Acho que foram dez homens", diz 

jovem abusada no Pará 
https://bit.ly/2wkwKKn  

    

Último 
Segundo 

07/10/2011 
STF não extraditou em 2006 

israelense preso pela PF 
https://bit.ly/2o10oRf  

Último 
Segundo 

24/01/2011 
Paulo Abrão é nomeado secretário 

nacional de Justiça 
https://bit.ly/2LkLaQa  

Veja 17/08/2011 
Marca Zara está envolvida em 
denúncia de trabalho escravo 

https://abr.ai/2o00B79  

Veja 11/10/2011 
As principais violações aos direitos 

das mulheres no mundo 
https://abr.ai/2OZpsUk  
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NOTÍCIAS VEÍCULADAS SOBRE TRÁFICO DE PESSOAS NO ANO DE 2012 

EMISSORA DATA TÍTULO LINK 

Câmara 28/12/2012 

Confira propostas 
aprovadas pela Câmara 

em 2012 sobre proteção à 
infância 

http://bit.ly/2QHcZGC  

Câmara 20/12/2012 
Cancelados debates na 
Bahia sobre tráfico de 

pessoas 
http://bit.ly/2PLY8cl  

Câmara 20/12/2012 
 

CPI do Tráfico de Pessoas 
realiza debates na Bahia 

http://bit.ly/2QEnUR4  

Câmara 19/12/2012 
Acusados de tráfico de 

atletas mirins serão 
ouvidos em CPI 

http://bit.ly/2piKKRP  

Câmara 18/12/2012 

CPI do tráfico de pessoas 
decide hoje se ouve 

Portuguesa santista sobre 
jogadores 

http://bit.ly/2xkKw14  

Câmara 06/12/2012 

CPI realizará diligência no 
Acre para investigar 

denúncias de tráfico de 
pessoas 

http://bit.ly/2NXEPj0  

Câmara 05/12/2012 
Câmara amplia tipificação 
do crime de exploração 

sexual infantil 
http://bit.ly/2QGwK0Y  

Câmara 04/12/2012 
Modelo denuncia maus-

tratos e assédio sexual na 
Índia 

http://bit.ly/2DanbER  

Câmara 04/12/2012 
CPI realizará audiências 
em Porto Alegre e em 

Salvador 
http://bit.ly/2xn51dt  

Câmara 03/12/2012 
Presidente de CPI sugere 
banco de dados contra o 

tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2pj7W2B 

Câmara 30/11/2012 
CPI ouve hoje no Rio 
comitê estadual sobre 

tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2xtPLL3  

Câmara 29/11/2012 
CPI do Tráfico de Pessoas 
ouve em SP acusada de 

aliciar travestis 
http://bit.ly/2xxt6gO  

Câmara 27/11/2012 

Acusados negam adoção 
ilegal na Bahia em 

depoimento à CPI do 
Tráfico de Pessoas 

http://bit.ly/2pj8iGt  

Câmara 27/11/2012 

Advogada diz que vai 
recorrer de decisão que 
manda devolver crianças 

baianas 

http://bit.ly/2xy5o4q  

Câmara 27/11/2012 

CPI ouve advogada de 
famílias que detêm guarda 

de crianças de Monte 
Santo 

http://bit.ly/2phfuCH  

Câmara 20/11/2012 
CPI quebra sigilos de 

acusada de intermediar 
adoções ilegais na Bahia 

http://bit.ly/2OzBRP3  

http://bit.ly/2QHcZGC
http://bit.ly/2PLY8cl
http://bit.ly/2QEnUR4
http://bit.ly/2piKKRP
http://bit.ly/2xkKw14
http://bit.ly/2NXEPj0
http://bit.ly/2QGwK0Y
http://bit.ly/2DanbER
http://bit.ly/2xn51dt
http://bit.ly/2pj7W2B
http://bit.ly/2xtPLL3
http://bit.ly/2xxt6gO
http://bit.ly/2pj8iGt
http://bit.ly/2xy5o4q
http://bit.ly/2phfuCH
http://bit.ly/2OzBRP3
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Câmara 13/11/2012 

Suspeita de mediar 
adoções ilegais na Bahia 

se nega a responder 
perguntas na CPI do 
Tráfico de Pessoas 

http://bit.ly/2pkHwNQ  

Câmara 13/11/2012 

Deputado diz que 
diagnóstico do governo 
sobre tráfico de pessoas 

está subestimado 

http://bit.ly/2NPQIHW  

Câmara 13/11/2012 
Marido de empresária se 
recusa a depor na CPI do 

Tráfico de Pessoas 
http://bit.ly/2PIF7HV  

Câmara 13/11/2012 
Presidente da CPI diz que 

silêncio de acusada é 
"ruidoso" 

http://bit.ly/2NmyVJ3  

Câmara 13/11/2012 

Advogados dizem que 
empresária quer ser 

ouvida antes pelo MP da 
Bahia 

http://bit.ly/2pi9Z6Q  

Câmara 08/11/2012 

Liberdade concedida a 
presa cancela viagem da 

CPI do Tráfico de Pessoas 
a SP 

http://bit.ly/2xmoF9n  

Câmara 07/11/2012 

CPI do Tráfico de Pessoas 
realiza audiência pública 
na Assembleia de São 

Paulo 

http://bit.ly/2NTHo5K  

Câmara 07/11/2012 
CPI do Tráfico de Pessoas 

realiza audiência em 
Goiânia 

http://bit.ly/2NiP9me 

Câmara 06/11/2012 
Juiz nega ter autorizado 

adoção irregular de 
crianças na Bahia 

http://bit.ly/2Dau1dv  

Câmara 06/11/2012 
Empresária nega denúncia 
de tráfico internacional de 

modelos 
http://bit.ly/2xoo5YM  

Câmara 06/11/2012 
Juiz baiano diz que 
autorizou guarda 

provisória e não adoção 
http://bit.ly/2xD2Xh1  

Câmara 06/11/2012 
CPI ouve acusada de 
tráfico internacional de 

modelos 
http://bit.ly/2xtWogp  

Câmara 05/11/2012 

Arnaldo Jordy explica 
trabalho da CPI que 
investiga tráfico de 

pessoas 

http://bit.ly/2NP4Xgd  

Câmara 01/11/2012 

CPI do Tráfico de Pessoas 
recebe apoio do CNJ 

sobre caso de adoções 
irregulares 

http://bit.ly/2MLnaXa  

Câmara 03/10/2012 
Deputado defende 

legislação mais rigorosa 
contra o tráfico de pessoas 

http://bit.ly/2OA0wmr 

Câmara 03/10/2012 
CPI revela crescimento do 

tráfico de homens no 
Brasil 

http://bit.ly/2OzHAEx  

Câmara 19/09/2012 
Plenário aprova 

prorrogação das CPIs do 
http://bit.ly/2MKAn2r  

http://bit.ly/2pkHwNQ
http://bit.ly/2NPQIHW
http://bit.ly/2PIF7HV
http://bit.ly/2NmyVJ3
http://bit.ly/2pi9Z6Q
http://bit.ly/2xmoF9n
http://bit.ly/2NTHo5K
http://bit.ly/2NiP9me
http://bit.ly/2Dau1dv
http://bit.ly/2xoo5YM
http://bit.ly/2xD2Xh1
http://bit.ly/2xtWogp
http://bit.ly/2NP4Xgd
http://bit.ly/2MLnaXa
http://bit.ly/2OA0wmr
http://bit.ly/2OzHAEx
http://bit.ly/2MKAn2r
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Trabalho Escravo e do 
Tráfico de Pessoas 

Câmara 18/09/2012 
CPI do Tráfico de Pessoas 
ouvirá presidente da Mães 

da Sé 
http://bit.ly/2D9BJEx  

Câmara 30/08/2012 
Projeto amplia pena para 

oficial de cartório que 
auxiliar tráfico de criança 

http://bit.ly/2MHxMq8  

Câmara 09/08/2012 
CPI do tráfico de pessoas 
poderá investigar situação 

de jovens atletas 
http://bit.ly/2NQZhCh  

Câmara 01/08/2012 
CPI vai investigar adoção 
de brasileiros adultos no 

exterior 
http://bit.ly/2QFpsKE  

Câmara 24/07/2012 
Relatora da CPI do Tráfico 
de Pessoas tenta facilitar 

relação com Interpol 
http://bit.ly/2OuWHPf 

Câmara 10/07/2012 

CPI do Tráfico de 
Pessoas: modelo 

resgatada da Índia diz que 
mal conseguia tempo para 

comer 

http://bit.ly/2OBGPuq  

Câmara 09/07/2012 

Tráfico de pessoas: CPI 
investiga adoções 

suspeitas de brasileiros na 
Europa 

http://bit.ly/2pfqwIS  

Câmara 30/10/2012 
Mãe natural de crianças 
adotadas chora e diz que 

não foi ouvida 
http://bit.ly/2NY4Jn6  

Câmara 29/10/2012 

CPI promove audiência 
para investigar denúncias 
de exploração sexual na 

Amazônia 

http://bit.ly/2PMtIqr  

Câmara 23/10/2012 

Mãe de jovem 
desaparecida colhe 

assinaturas para projeto 
que garante investigação 

de casos 

http://bit.ly/2NUJNxc  

Câmara 16/10/2012 
CPI do Tráfico de Pessoas 

irá à Bahia investigar 
denúncia 

http://bit.ly/2DkhsfN  

Câmara 09/10/2012 

Pesquisador diz que 
impunidade aumenta a 
ocorrência de tráfico de 

pessoas na Paraíba 

http://bit.ly/2xkEQ7n  

Câmara 09/10/2012 

Traficantes de pessoas da 
Paraíba não recebem 

condenação, diz 
pesquisador 

http://bit.ly/2NmLS5t  

Câmara 26/06/2012 
Religiosa lista rotas 

usadas para tráfico de 
pessoas no Pará 

http://bit.ly/2PMuBPN  

Câmara 26/06/2012 
Debatedores cobram 

punição econômica para 
inibir tráfico de pessoas 

http://bit.ly/2D6qRHG  

Câmara 26/06/2012 
Audiência na CPI do 

Tráfico de Pessoas aponta 
como problemas a falta do 

http://bit.ly/2xumwIe  

http://bit.ly/2D9BJEx
http://bit.ly/2MHxMq8
http://bit.ly/2NQZhCh
http://bit.ly/2QFpsKE
http://bit.ly/2OuWHPf
http://bit.ly/2OBGPuq
http://bit.ly/2pfqwIS
http://bit.ly/2NY4Jn6
http://bit.ly/2PMtIqr
http://bit.ly/2NUJNxc
http://bit.ly/2DkhsfN
http://bit.ly/2xkEQ7n
http://bit.ly/2NmLS5t
http://bit.ly/2PMuBPN
http://bit.ly/2D6qRHG
http://bit.ly/2xumwIe
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crime de aliciamento e a 
terceirização 

Câmara 26/06/2012 

CPI do Tráfico de 
Pessoas: especialistas 

cobram punição 
econômica contra trabalho 

escravo 

http://bit.ly/2xkHYjD  

Câmara 26/06/2012 

Não há tipificação legal 
para tráfico de pessoas no 

Brasil, reclama 
coordenador 

http://bit.ly/2QEq9Eb  

Câmara 19/06/2012 

Explicações de suspeito 
de tráfico de pessoas não 
convence presidente da 

CPI 

http://bit.ly/2D9Qozu  

Câmara 19/06/2012 

Dono de agência nega em 
CPI envolvimento com 
tráfico internacional de 

pessoas 

http://bit.ly/2xvkQhB  

Câmara 05/06/2012 

Conselho Nacional de 
Justiça vai atuar em 
parceria com CPI do 
Tráfico de Pessoas 

http://bit.ly/2Np4P7y  

Câmara 05/06/2012 
CPI aponta urgência em 
aprimorar a legislação 

contra o tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2phvLYv  

Câmara 05/06/2012 

Promotora: tráfico de 
pessoas está relacionado 
à corrupção de agentes 

públicos 

http://bit.ly/2xvRKyE  

Câmara 03/07/2012 

CPI do Tráfico de Pessoas 
ouve autor de pesquisa 

sobre exploração de 
mulheres 

http://bit.ly/2pgRYWy 

Câmara 04/06/2012 
Câmara realiza seminário 
sobre tráfico de pessoas 

nesta terça 
http://bit.ly/2NjYqKM  

Câmara 31/05/2012 
Audiência discutirá 

denúncias de trabalho 
escravo no setor têxtil 

http://bit.ly/2NO0NoP  

Câmara 30/05/2012 
Comissão ouvirá ministros 
sobre combate ao tráfico 

de pessoas 
http://bit.ly/2xtYbC5  

Câmara 29/05/2012 
Guianas são prioridade na 
ação de combate ao tráfico 

de pessoas 
http://bit.ly/2pjbwtl  

Câmara 29/05/2012 
CPI do Tráfico de Pessoas 
ouvirá autoridades sobre 
Convenção de Palermo 

http://bit.ly/2QHanIt  

Câmara 22/05/2012 
Acusada de roubo de 

criança fez depoimento 
contraditório, diz deputado 

http://bit.ly/2MJdqgi  

Câmara 22/05/2012 

Núcleos de enfrentamento 
ao tráfico de pessoas 

reclamam de preconceito 
contra vítimas 

http://bit.ly/2xvQY4J  

Câmara 22/05/2012 
CPI ouve hoje núcleos 

estaduais de 
http://bit.ly/2pgy2D4  

http://bit.ly/2xkHYjD
http://bit.ly/2QEq9Eb
http://bit.ly/2D9Qozu
http://bit.ly/2xvkQhB
http://bit.ly/2Np4P7y
http://bit.ly/2phvLYv
http://bit.ly/2xvRKyE
http://bit.ly/2pgRYWy
http://bit.ly/2NjYqKM
http://bit.ly/2NO0NoP
http://bit.ly/2xtYbC5
http://bit.ly/2pjbwtl
http://bit.ly/2QHanIt
http://bit.ly/2MJdqgi
http://bit.ly/2xvQY4J
http://bit.ly/2pgy2D4
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enfrentamento a tráfico de 
pessoas 

Câmara 21/05/2012 
CPI do Tráfico de Pessoas 

vai ao STF e à Polícia 
Federal nesta semana 

http://bit.ly/2MJU4Yr  

Câmara 17/05/2012 
Itamaraty vai auxiliar 
trabalhos da CPI do 
Tráfico de Pessoas 

http://bit.ly/2NqMJSU  

Câmara 16/05/2012 

CPI deve ouvir dois 
acusados de atuar em 

redes de tráfico de 
pessoas 

http://bit.ly/2xm5r3Y 

Câmara 15/05/2012 
CPI do tráfico de pessoas 
se reúne com ministro das 
relações exteriores hoje 

http://bit.ly/2D56qdY  

Câmara 11/05/2012 
CPI pode convocar mulher 
presa ao tentar "comprar" 

recém-nascido 
http://bit.ly/2QGgxc2  

Câmara 09/05/2012 
CPI do Tráfico de Pessoas 

terá apoio da Abin nas 
investigações 

http://bit.ly/2QHmJAG  

Câmara 25/04/2012 
OAB se compromete a dar 
suporte jurídico à CPI do 

Tráfico de Pessoas 
http://bit.ly/2D7mOun  

Câmara 17/04/2012 
CPI do Tráfico de Pessoas 

quer ouvir senadores e 
integrantes do governo 

http://bit.ly/2OAntpJ  

Câmara 03/04/2012 
Câmara instala CPI para 

investigar tráfico de 
pessoas 

http://bit.ly/2NT42Lt  

Caras 21/10/2012 

Com „Salve Jorge‟, Gloria 
Perez espera resgatar 

vítimas reais do tráfico de 
pessoas 

https://bit.ly/2Nla443  

Diário de 
Pernambuc

o 
23/10/2012 

Recifenses seriam levados 
para trabalho escravo no 

Oriente Médio 
https://bit.ly/2PFY6nb  

EBC 12/11/2012 

CPI do Tráfico de Pessoas 
ouve depoimento de 

acusados de tráfico de 
crianças na Bahia 

https://bit.ly/2MBfnjF  

EBC 02/10/2012 
Tráfico de pessoas tem 

crescido no mundo, 
segundo ONU 

https://bit.ly/2MSBOjE  

EBC 27/11/2012 
Juiz determina volta de 

crianças adotadas 
irregularmente na Bahia 

https://bit.ly/2MU3wN2  

EBC 18/10/2012 

Caso de adoção na Bahia 
pode revelar esquema de 

tráfico de crianças, diz 
ministra 

https://bit.ly/2woBSNO  

EBC 28/11/2012 

Brasil vai ampliar 
atendimento às mulheres 
vítimas de violência nas 

fronteiras 

https://bit.ly/2PFe1Ca  

Época 09/12/2012 
Susana Trimarco, uma das 
maiores ativistas contra o 

tráfico humano 
https://glo.bo/2wgoBHO  

http://bit.ly/2MJU4Yr
http://bit.ly/2NqMJSU
http://bit.ly/2xm5r3Y
http://bit.ly/2D56qdY
http://bit.ly/2QGgxc2
http://bit.ly/2QHmJAG
http://bit.ly/2D7mOun
http://bit.ly/2OAntpJ
http://bit.ly/2NT42Lt
https://bit.ly/2Nla443
https://bit.ly/2PFY6nb
https://bit.ly/2MBfnjF
https://bit.ly/2MSBOjE
https://bit.ly/2MU3wN2
https://bit.ly/2woBSNO
https://bit.ly/2PFe1Ca
https://glo.bo/2wgoBHO
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EXAME 13/12/2012 
Tráfico humano atinge 

principlamente crianças e 
mulheres 

https://abr.ai/2wtv4hV  

EXAME 19/10/2012 
Ministério Público da Bahia 

investiga tráfico de 
crianças 

https://abr.ai/2MS5CwK  

EXAME 04/12/2012 
Modelo foi vítima de 

assédio sexual na Índia 
https://abr.ai/2ogoDv6  

Fantástico 30/12/2012 
Policiais são acusados de 
cobrar propina para liberar 

contrabando 
https://glo.bo/2wn5Brj  

G1 30/11/2012 
CPI do Tráfico de Pessoas 

volta a Natal para rever 
rapto de 5 crianças 

https://glo.bo/2BSuhx0  

G1 17/10/2012 

CPI do Tráfico de Pessoas 
vai apurar caso de 

crianças adotadas na 
Bahia 

https://glo.bo/2BSuyjw  

G1 18/01/2012 
Mais de 40 milhões se 

prostituem no mundo, diz 
estudo 

https://glo.bo/2wvFX2E  

G1 22/05/2012 
Tráfico de mulheres 

desafia autoridades em 
cidade no México 

https://glo.bo/2BRYAE5  

G1 03/12/2012 
CPI exige investigação da 
PF no caso das crianças 
desaparecidas em Natal 

https://glo.bo/2MSEUU
O  

G1 06/11/2012 
Empresária nega ter 

enviado irmãs para serem 
escravizadas na Índia 

https://glo.bo/2Pdquw9  

G1 27/09/2012 
Preso no Maranhão, 

austríaco procurado pela 
Interpol é extraditado 

https://glo.bo/2PCpHG1  

G1 06/07/2012 
Parintins inaugura Posto 

Avançado de Atendimento 
Humanizado ao Migrante 

https://glo.bo/2NlXtxK  

G1 03/12/2012 

Decap passará a 
investigar caso das cinco 
'Crianças do Planalto' em 

Natal 

https://glo.bo/2NoKXNZ  

G1 05/11/2012 
Safernet lança site que 

reúne denúncias de crimes 
na internet 

https://glo.bo/2Pbn8d0  

G1 27/11/2012 
Mãe adotiva de SP diz que 
família da Bahia 'encenou' 

sobre adoção ilegal 
https://glo.bo/2Phtmbl 

G1 19/11/2012 

MP solicita aproximação 
de crianças e mãe 

biológica do caso Monte 
Santo 

https://glo.bo/2C4OLmq  

G1 24/11/2012 

Índia carajá de GO 
desaparecida há quase 8 
meses é encontrada em 

MG 

https://glo.bo/2wvctSD  

G1 05/11/2012 
Polícia investiga possível 
venda de bebê em Vitória 

da Conquista (BA) 
https://glo.bo/2NpkKi1  

https://abr.ai/2wtv4hV
https://abr.ai/2MS5CwK
https://abr.ai/2ogoDv6
https://glo.bo/2wn5Brj
https://glo.bo/2BSuhx0
https://glo.bo/2BSuyjw
https://glo.bo/2wvFX2E
https://glo.bo/2BRYAE5
https://glo.bo/2MSEUUO
https://glo.bo/2MSEUUO
https://glo.bo/2Pdquw9
https://glo.bo/2PCpHG1
https://glo.bo/2NlXtxK
https://glo.bo/2NoKXNZ
https://glo.bo/2Pbn8d0
https://glo.bo/2Phtmbl
https://glo.bo/2C4OLmq
https://glo.bo/2wvctSD
https://glo.bo/2NpkKi1
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G1 11/06/2012 
Comissão inclui trabalho 
escravo e racismo no rol 

de crimes hediondos 
https://glo.bo/2MCHhvK  

G1 02/03/2012 
Operação aumentará 

segurança em 11 mil km 
da fronteira do Amazonas 

https://glo.bo/2LEJ0ve  

G1 23/12/2012 
Crianças retiradas dos 

pais na Bahia são 
recebidas com festa 

https://glo.bo/2PMR4w
X  

G1 30/11/2012 
Mãe viaja para iniciar 

acolhimento com filhos 
adotados irregularmente 

https://glo.bo/2MW74yd  

G1 24/07/2012 
Brasileiras denunciam 

esquema de exploração de 
modelos na Índia 

https://glo.bo/2PMZVP8  

G1 13/06/2012 
Dono de site que uniu 

Elize e diretor diz que não 
controla acompanhantes 

https://glo.bo/2MDhFP2  

Jornal Hoje 06/08/2012 
Jovens vítimas de tráfico 
infantil ainda buscam por 

pais biológicos 
https://glo.bo/2Lz8ZUM 

Marie Claire 07/12/2012 

Tráfico humano: um 
problema real que está 
mais perto do que se 

imagina 

https://glo.bo/2Lvdyzt  

Marie Claire 07/12/2012 
Marcela Sempertégui: a 
mãe que busca a filha 

vítima de tráfico humano 
https://glo.bo/2BOfCTo  

Marie Claire 10/12/2012 
As histórias reais de tráfico 

humano que inspiraram 
"Salve Jorge" 

https://glo.bo/2MCSnk6 

OperaMundi 12/07/2012 
Canadá proíbe prostituição 

de estrangeiros 
https://bit.ly/2wsQWdl 

OperaMundi 10/01/2012 
Saudita tenta vender o 

filho por US$ 20 milhões 
no Facebook 

https://bit.ly/2wupQT8  

R7 31/10/2012 

Criador do leilão da 
virgindade pode ser preso 
por tráfico de pessoas no 

Brasil 

https://bit.ly/2Lx8ryK  

Rede Brasil 
Atual 

27/06/2012 

Combate ao tráfico 
humano: falta modelo no 

mundo e legislação 
adequada no Brasil 

https://bit.ly/2LtEVcV  

Rede Brasil 
Atual 

29/06/2012 

País tem 241 rotas de 
tráfico humano: maior 

concentração em regiões 
pobres 

https://bit.ly/2PIBkel  

Rede Brasil 
Atual 

26/06/2012 
Mulheres são 80% das 

vítimas de tráfico de 
pessoas no Brasil 

https://bit.ly/2wrXDMB  

Rede Brasil 
Atual 

10/07/2012 

Sociedade cega, surda e 
muda', mais que uma 

simples força de 
expressão 

https://bit.ly/2LyzzgR  

Rede Brasil 
Atual 

11/07/2012 
Violência contra travestis é 

menor em grandes 
https://bit.ly/2MXpT3W  

https://glo.bo/2MCHhvK
https://glo.bo/2LEJ0ve
https://glo.bo/2PMR4wX
https://glo.bo/2PMR4wX
https://glo.bo/2MW74yd
https://glo.bo/2PMZVP8
https://glo.bo/2MDhFP2
https://glo.bo/2Lvdyzt
https://glo.bo/2BOfCTo
https://glo.bo/2MCSnk6
https://bit.ly/2wsQWdl
https://bit.ly/2wupQT8
https://bit.ly/2Lx8ryK
https://bit.ly/2LtEVcV
https://bit.ly/2PIBkel
https://bit.ly/2wrXDMB
https://bit.ly/2LyzzgR
https://bit.ly/2MXpT3W
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centros, mas corre solta no 
país 

Rede Brasil 
Atual 

11/07/2012 
Internet tem quase mil 
sites de aliciamento 

https://bit.ly/2Lx8BpQ  

Rede Brasil 
Atual 

10/08/2012 Nas garras dos coiotes https://bit.ly/2MCP2la  

Rede Brasil 
Atual 

22/05/2012 

MPF move ação contra 
agências de modelos e 
pede indenização por 

tráfico de pessoas 

https://bit.ly/2oea8I0  

Sul21 12/11/2012 
Pornografia infantil lidera 

crimes cibernéticos no 
Brasil 

https://bit.ly/2NuLMEL  

SwissInfo 27/11/2012 
Aumentam os esforços 

contra o tráfico de pessoas 
https://bit.ly/2BNc2sN  

SwissInfo 18/11/2012 
Suíça é segundo destino 
do tráfico de pessoas no 

Brasil 
https://bit.ly/2offS4r  

Terra 04/12/2012 
Tráfico de mulheres é 

tema de evento inédito no 
Brasil 

https://bit.ly/2MymJEt  

Terra 12/10/2012 
Trabalho escravo é 

realidade entre diplomatas 
na Alemanha 

https://bit.ly/2ojSMts 

Terra 09/06/2012 
México: ameaças a 

migrantes é desafio para 
próximo presidente 

https://bit.ly/2Nrn5JA  

Terra 25/09/2012 

Experiência de combate 
ao trabalho escravo em 

Mato Grosso é 
apresentada em seminário 

no Rio de Janeiro 

https://bit.ly/2woXmKg 

Último 
Segundo 

16/10/2012 

Quase 500 brasileiros são 
vítimas de tráfico de 

pessoas, aponta 
levantamento 

https://bit.ly/2PIk4WQ 

Último 
Segundo 

05/08/2012 

Estrangeiros usam brecha 
em segurança de 

aeroportos para entrar no 
Brasil 

https://bit.ly/2LBoAmu  

Último 
Segundo 

01/02/2012 
Dilma condena "coiotes" 
mas diz que Brasil vai 

receber haitianos 
https://bit.ly/2oiE99y 

Último 
Segundo 

07/03/2012 
Israel reforça combate ao 

terrorismo na Península do 
Sinai 

https://bit.ly/2BUJvkW  

UOL 
Notícias 

05/11/2012 
ONU aponta 241 rotas de 
tráfico de pessoas no país, 

diz senadora 
https://bit.ly/2olJzRr  

Veja 21/01/2012 
Ativistas da Femem voltam 
a tirar suas roupas como 

protesto 
https://abr.ai/2Lxdjnf  

 

 

 

https://bit.ly/2Lx8BpQ
https://bit.ly/2MCP2la
https://bit.ly/2oea8I0
https://bit.ly/2NuLMEL
https://bit.ly/2BNc2sN
https://bit.ly/2offS4r
https://bit.ly/2MymJEt
https://bit.ly/2Nrn5JA
https://bit.ly/2woXmKg
https://bit.ly/2PIk4WQ
https://bit.ly/2LBoAmu
https://bit.ly/2oiE99y
https://bit.ly/2BUJvkW
https://bit.ly/2olJzRr
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NOTÍCIAS VEÍCULADAS SOBRE TRÁFICO DE PESSOAS NO ANO DE 2013 

EMISSORA DATA TÍTULO LINK 

Bom Dia Brasil 16/05/2013 
Crianças traficadas são forçadas 

a virar jóqueis de camelos 
https://glo.bo/2ojDRz6  

Câmara 24/12/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas deve 
terminar trabalhos em março de 

2014 
http://bit.ly/2ON6MY5  

Câmara 04/12/2013 
CPI da Exploração Sexual vai 

ouvir suspeito de 
desaparecimentos no Rio 

http://bit.ly/2pzOOgQ  

Câmara 03/12/2013 
CPI promove debate com ativista 
no combate ao tráfico de pessoas 

http://bit.ly/2Q0ypNy  

Câmara 02/12/2013 
Audiência vai debater prazo para 

registro de estrangeiro em 
situação ilegal 

http://bit.ly/2Ic6SWV 

Câmara 29/11/2013 
CPI ouve suspeito do 

desaparecimento de 12 pessoas 
no Rio 

http://bit.ly/2O9tBbk  

Câmara 29/11/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas pode 
gerar mudanças no processo de 

adoção 
http://bit.ly/2DsZEis  

Câmara 28/11/2013 
Câmara prorroga CPI do Tráfico 

de Pessoas por mais 60 dias 
http://bit.ly/2zrfCpg  

Câmara 27/11/2013 
Comissão ouve delegado sobre 

tráfico de mulheres 
http://bit.ly/2QUrabh  

Câmara 26/11/2013 

Depoimento de escrivã à CPI 
reforça suspeita de 

irregularidades em adoção na 
Bahia 

http://bit.ly/2O8x3mA 

Câmara 26/11/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 

retoma discussão sobre adoções 
na Bahia 

http://bit.ly/2OITpIh  

Câmara 22/11/2013 
Brasileiro ouvido nos Estados 
Unidos impressiona CPI do 

Tráfico de Pessoas 
http://bit.ly/2xExA6l  

Câmara 21/11/2013 
Delegado da PF acompanhará 
casos investigados pela CPI do 

Tráfico de Pessoas 
http://bit.ly/2xJUF6V  

Câmara 21/11/2013 
Em missão nos EUA, CPI se 

surpreende com depoimento de 
brasileiro traficado 

http://bit.ly/2DsTWNq 

Câmara 18/11/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 
cumpre agenda oficial nos 

Estados Unidos 
http://bit.ly/2QYajob  

Câmara 13/11/2013 
Desembargador elogia tipificação 

do crime de tráfico de pessoas 
aprovada em relatório de CPI 

http://bit.ly/2NCbIme  

Câmara 12/11/2013 
Propostas da CPI do Tráfico de 

Pessoas podem sofrer alterações 
http://bit.ly/2zrK5DB  

Câmara 12/11/2013 
Relatório final da CPI do Tráfico 
de Pessoas deve ser votado até 

20 de dezembro 
http://bit.ly/2O8PAPQ  

Câmara 12/11/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas: 

relatório esclarece o caráter de 
vítima da pessoa traficada 

http://bit.ly/2QSP8DP  

Câmara 12/11/2013 
CPI promove seminário sobre 
enfrentamento ao tráfico de 

http://bit.ly/2MXQgCR  

https://glo.bo/2ojDRz6
http://bit.ly/2ON6MY5
http://bit.ly/2pzOOgQ
http://bit.ly/2Q0ypNy
http://bit.ly/2Ic6SWV
http://bit.ly/2O9tBbk
http://bit.ly/2DsZEis
http://bit.ly/2zrfCpg
http://bit.ly/2QUrabh
http://bit.ly/2O8x3mA
http://bit.ly/2OITpIh
http://bit.ly/2xExA6l
http://bit.ly/2xJUF6V
http://bit.ly/2DsTWNq
http://bit.ly/2QYajob
http://bit.ly/2NCbIme
http://bit.ly/2zrK5DB
http://bit.ly/2O8PAPQ
http://bit.ly/2QSP8DP
http://bit.ly/2MXQgCR
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pessoas 

Câmara 05/11/2013 
CPI amplia caracterização e 

punições dos crimes de tráfico de 
pessoas 

http://bit.ly/2Ib5C6m  

Câmara 05/11/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 

aprova relatório com pena de até 
oito anos 

http://bit.ly/2DsV3g4  

Câmara 05/11/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas vota 

relatório parcial hoje 
http://bit.ly/2Q0ouaC  

Câmara 30/10/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas adia 

análise de relatório parcial 
http://bit.ly/2QTJ8um  

Câmara 30/10/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas vota 

relatório parcial hoje 
http://bit.ly/2pvSgsM  

Câmara 24/10/2013 
Agenda: CPI do Tráfico de 

Pessoas ouve depoimento sobre 
suposta venda de bebê em Betim 

http://bit.ly/2NBS7md  

Câmara 22/10/2013 
CPI vai apresentar projeto 

endurecendo penas para o crime 
de tráfico de pessoas 

http://bit.ly/2Q2tN9H  

Câmara 22/10/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 
apresenta projeto de lei até 

novembro 
http://bit.ly/2O5yCBP  

Câmara 22/10/2013 
Relatório mundial sobre tráfico de 
pessoas será apresentado hoje 

em CPI 
http://bit.ly/2MZEDLz  

Câmara 18/10/2013 
CPI ouvirá empresário preso em 

Belém sob acusação de tráfico de 
pessoas 

http://bit.ly/2xNZ74v  

Câmara 17/10/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas avalia 
exigência de que redes sociais 

controlem conteúdos 
http://bit.ly/2zqvesZ  

Câmara 14/10/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas quer 
utilizar redes sociais no combate 

a este tipo de crime 
http://bit.ly/2O3Dfwl  

Câmara 08/10/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 

interroga Facebook sobre página 
acusada de vender crianças 

http://bit.ly/2OPfPIb  

Câmara 08/10/2013 
Facebook diz adotar política de 
"tolerância zero" com tráfico de 

pessoas na rede social 
http://bit.ly/2O8RkIS 

Câmara 07/10/2013 
Denúncias de tráfico de mulheres 
pelo Ligue 180 aumentam 1500% 

http://bit.ly/2xMJvOV  

Câmara 03/10/2013 

CPI do Tráfico de Pessoas vai 
para Betim (MG) ouvir 

depoimentos de caso de venda 
de bebê 

http://bit.ly/2DsF0Pr  

Câmara 26/09/2013 
Relações Exteriores aprova 
acordo com organismo de 

proteção a migrantes 
http://bit.ly/2OOkYQG  

Câmara 19/09/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas vai 

investigar adoção ilegal de 
crianças em MG e PE 

http://bit.ly/2xzTKXk  

Câmara 17/09/2013 
Jornalista se desmente na CPI do 

Tráfico de Pessoas e pode ter 
sigilo quebrado 

http://bit.ly/2IaISDh  

Câmara 17/09/2013 
CPI ouve delegado do Oiapoque 

sobre tráfico de pessoas na 
http://bit.ly/2QVgh8Y  

http://bit.ly/2Ib5C6m
http://bit.ly/2DsV3g4
http://bit.ly/2Q0ouaC
http://bit.ly/2QTJ8um
http://bit.ly/2pvSgsM
http://bit.ly/2NBS7md
http://bit.ly/2Q2tN9H
http://bit.ly/2O5yCBP
http://bit.ly/2MZEDLz
http://bit.ly/2xNZ74v
http://bit.ly/2zqvesZ
http://bit.ly/2O3Dfwl
http://bit.ly/2OPfPIb
http://bit.ly/2O8RkIS
http://bit.ly/2xMJvOV
http://bit.ly/2DsF0Pr
http://bit.ly/2OOkYQG
http://bit.ly/2xzTKXk
http://bit.ly/2IaISDh
http://bit.ly/2QVgh8Y
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fronteira 

Câmara 10/09/2013 
CPI quer divulgar banco de perfis 
genéticos para facilitar busca de 

desaparecidos 
http://bit.ly/2NFdTWh 

Câmara 10/09/2013 
CPI discute funcionamento do 

Banco Nacional de Perfis 
Genéticos 

http://bit.ly/2pFdG73  

Câmara 04/09/2013 
Os instrumentos de assistência e 

proteção à mulher 
http://bit.ly/2pwTu75  

Câmara 30/08/2013 
Plenário vai votar número 

unificado para chamadas de 
emergência 

http://bit.ly/2NFeeZ3  

Câmara 29/08/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 

promove audiência pública hoje 
em Belém 

http://bit.ly/2QUD3hm  

Câmara 27/08/2013 
CPI discute caso de criança 
desaparecida há 26 anos no 

Tocantins 
http://bit.ly/2xzUvzE  

Câmara 26/08/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 

promove audiências no Pará e no 
Amapá 

http://bit.ly/2MZeEnM  

Câmara 13/08/2013 
CPI debate regulamentação da 
atividade dos profissionais do 

sexo 
http://bit.ly/2IaZM4X  

Câmara 08/07/2013 

A CPI do Tráfico de Pessoas 
ouviu acusados de envolvimento 

com redes de aliciamento e 
prostituição de mulheres e 

travestis 

http://bit.ly/2xM0MHM  

Câmara 05/07/2013 
Travesti nega em CPI comandar 
rede de tráfico de pessoas para 

SP 
http://bit.ly/2NDQuUU  

Câmara 04/07/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 

realiza hoje audiência em São 
Paulo 

http://bit.ly/2NDQEvu  

Câmara 02/07/2013 
Luiz Couto diz que Copa e 

Olimpíadas podem favorecer 
tráfico de pessoas 

http://bit.ly/2O5GhzX  

Câmara 18/06/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas ouve 

CBF sobre aliciamento em 
escolinhas de futebol 

http://bit.ly/2pwUrfF  

Câmara 14/06/2013 
CPI: deputado diz que mulher 

detida em Cuiabá integra rede de 
tráfico de crianças 

http://bit.ly/2xJwd5C  

Câmara 14/06/2013 
Acusada de sequestro faz parte 
de rede de tráfico, acredita vice-

presidente de CPI 
http://bit.ly/2QUEix2  

Câmara 13/06/2013 
CPI do tráfico de pessoas ouve 

sequestradora de bebê presa em 
flagrante 

http://bit.ly/2Id12UW  

Câmara 05/06/2013 
Deputado propõe discutir tráfico 

de pessoas nas escolas 
http://bit.ly/2Q3SRgF  

Câmara 04/06/2013 
Tráfico humano alicia 2 milhões 

por ano; deputado defende 
debate em sala de aula 

http://bit.ly/2DoGHxn  

Câmara 04/06/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 

investiga exploração de travestis 
http://bit.ly/2Id1fHI  

http://bit.ly/2NFdTWh
http://bit.ly/2pFdG73
http://bit.ly/2pwTu75
http://bit.ly/2NFeeZ3
http://bit.ly/2QUD3hm
http://bit.ly/2xzUvzE
http://bit.ly/2MZeEnM
http://bit.ly/2IaZM4X
http://bit.ly/2xM0MHM
http://bit.ly/2NDQuUU
http://bit.ly/2NDQEvu
http://bit.ly/2O5GhzX
http://bit.ly/2pwUrfF
http://bit.ly/2xJwd5C
http://bit.ly/2QUEix2
http://bit.ly/2Id12UW
http://bit.ly/2Q3SRgF
http://bit.ly/2DoGHxn
http://bit.ly/2Id1fHI
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Câmara 04/06/2013 
Jordy defende programas sociais 
para evitar tráfico de travestis e 

transexuais 
http://bit.ly/2Nya7xA  

Câmara 04/06/2013 
País está preparado para evitar 

exploração de crianças nas 
Copas, diz ministra 

http://bit.ly/2xD9AjZ  

Câmara 04/06/2013 
Educação discute combate ao 

tráfico de crianças e jovens 
http://bit.ly/2IalNkg  

Câmara 04/06/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 

analisa denúncias de tráfico de 
travestis 

http://bit.ly/2xBpE5T  

Câmara 29/05/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas fará 

audiências sobre crianças 
adotadas por estrangeiros 

http://bit.ly/2PZupwI  

Câmara 28/05/2013 
CPI investiga tráfico de pessoas 
para trabalhar em obras do PAC 

http://bit.ly/2IdpcyO  

Câmara 28/05/2013 
Inquérito sobre trabalho escravo 
no DF deve ficar pronto em 30 

dias, diz delegado 
http://bit.ly/2OPcMzN  

Câmara 28/05/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas ouve 
delegado da PF sobre trabalho 

escravo em Brasília 
http://bit.ly/2NFh4gF  

Câmara 21/05/2013 
CPI visitará alojamento de 
trabalhadores trazidos de 

Bangladesh 
http://bit.ly/2NUsPQ5  

Câmara 21/05/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas deve 
indiciar responsáveis por adoção 

ilegal em 40 dias 
http://bit.ly/2QnCcop  

Câmara 21/05/2013 
CPI ouve juiz afastado após 

condenar envolvidos em adoção 
ilegal 

http://bit.ly/2Qmbaxw  

Câmara 20/05/2013 
Fernando Francischini detalha 
trabalho da CPI do Tráfico de 

Pessoas 
http://bit.ly/2RgeImb  

Câmara 17/05/2013 
Dep. Fernando Francischini 
(PEN-PR) enfoca o tráfico 
internacional de pessoas 

http://bit.ly/2QnbbBj  

Câmara 15/05/2013 
Tráfico de Pessoas no DF: CPI 

convocará empreiteiros e 
suspeitos 

http://bit.ly/2NeSjTo  

Câmara 14/05/2013 

Depoimento à CPI do Tráfico de 
Pessoas aumenta suspeita sobre 

ilegalidade das adoções feitas 
pela ONG Limiar 

http://bit.ly/2NVB1Qf  

Câmara 13/05/2013 

Campanha Coração Azul: 
presidente de CPI adverte que 

tráfico de pessoas é crime 
comum 

http://bit.ly/2QnD7oR  

Câmara 08/05/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 

quebrará sigilos de acusada de 
intermediar adoções ilegais 

http://bit.ly/2RgTuoA  

Câmara 07/05/2013 
Jornalista confirma denúncia de 
tráfico de pessoas intermediado 

por ONG 
http://bit.ly/2RfKZdh  

Câmara 07/05/2013 
CPI ouve hoje casal que detém 

guarda de menina supostamente 
traficada 

http://bit.ly/2Rd1zKO  

http://bit.ly/2Nya7xA
http://bit.ly/2xD9AjZ
http://bit.ly/2IalNkg
http://bit.ly/2xBpE5T
http://bit.ly/2PZupwI
http://bit.ly/2IdpcyO
http://bit.ly/2OPcMzN
http://bit.ly/2NFh4gF
http://bit.ly/2NUsPQ5
http://bit.ly/2QnCcop
http://bit.ly/2Qmbaxw
http://bit.ly/2RgeImb
http://bit.ly/2QnbbBj
http://bit.ly/2NeSjTo
http://bit.ly/2NVB1Qf
http://bit.ly/2QnD7oR
http://bit.ly/2RgTuoA
http://bit.ly/2RfKZdh
http://bit.ly/2Rd1zKO
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Câmara 29/04/2013 
CPI investiga adoções ilegais 

com foco em três estados; 
audiências continuam 

http://bit.ly/2OsxiJm  

Câmara 24/04/2013 
CPI discute hoje com governo 

americano adoções de crianças 
brasileiras 

http://bit.ly/2NevOxF  

Câmara 23/04/2013 
CPI ouvirá prefeito e policial de 

Xingu sobre exploração sexual de 
adolescentes 

http://bit.ly/2xRp2sZ  

Câmara 22/04/2013 
CPI do tráfico de pessoas deve 

ouvir José Maria Marin 
http://bit.ly/2DKsBGF  

Câmara 18/04/2013 
CPI pode pedir repatriamento de 
crianças adotadas irregularmente 

http://bit.ly/2NeO9e0  

Câmara 18/04/2013 
Presidente de CPI critica 

decisões judiciais que tiram filhos 
de famílias pobres 

http://bit.ly/2P2fQZn  

Câmara 18/04/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas ouve 

pais de crianças adotadas no 
Paraná 

http://bit.ly/2zIH3Le  

Câmara 17/04/2013 
Deputados cobram medidas para 

coibir imigração ilegal de 
haitianos 

http://bit.ly/2NVYTTY  

Câmara 17/04/2013 
Solução é incentivar imigração 

legal, diz embaixador 
http://bit.ly/2QpxYwF  

Câmara 17/04/2013 
Relações Exteriores discutirá 

política migratória com o governo 
http://bit.ly/2Qpz6Ap  

Câmara 17/04/2013 
Deputados cobram ação do 
governo federal para coibir 

imigração ilegal de haitianos 
http://bit.ly/2Qmdvsi  

Câmara 17/04/2013 
Imigração ilegal e tráfico de 

pessoas levam até 260 haitianos 
por dia ao Acre 

http://bit.ly/2y55bWB 

Câmara 11/04/2013 
PF entrega à CPI do Tráfico de 

Pessoas documentos 
apreendidos em Curitiba 

http://bit.ly/2Qq1ulV  

Câmara 11/04/2013 
CPIs em andamento investigam 

questões ligadas aos direitos 
humanos 

http://bit.ly/2NXwoVO  

Câmara 09/04/2013 

CPI aprova busca e apreensão 
de documentos em ONG 

acusada de intermediar adoção 
ilegal 

http://bit.ly/2xZYvZy 

Câmara 09/04/2013 

Tráfico de Pessoas: CPI quer 
fazer acareação entre suspeitos 
de intermediar adoção para os 

EUA 

http://bit.ly/2DMNlxL  

Câmara 09/04/2013 

CPI do Tráfico de Pessoas: 
presidente de Ong nega 

intermediação de adoções para o 
exterior 

http://bit.ly/2Qp4IpQ  

Câmara 05/04/2013 
Procuradora relata a CPI 

aumento de tráfico de pessoas 
em PE 

http://bit.ly/2QoaWWD 

Câmara 02/04/2013 
CPI ouvirá envolvidos em 
esquema de adoção ilegal 

http://bit.ly/2y44psF  

Câmara 02/04/2013 
Diretor diz desconhecer de 

prostíbulo na área da obra de 
Belo Monte 

http://bit.ly/2xPUgRj  

http://bit.ly/2OsxiJm
http://bit.ly/2NevOxF
http://bit.ly/2xRp2sZ
http://bit.ly/2DKsBGF
http://bit.ly/2NeO9e0
http://bit.ly/2P2fQZn
http://bit.ly/2zIH3Le
http://bit.ly/2NVYTTY
http://bit.ly/2QpxYwF
http://bit.ly/2Qpz6Ap
http://bit.ly/2Qmdvsi
http://bit.ly/2y55bWB
http://bit.ly/2Qq1ulV
http://bit.ly/2NXwoVO
http://bit.ly/2xZYvZy
http://bit.ly/2DMNlxL
http://bit.ly/2Qp4IpQ
http://bit.ly/2QoaWWD
http://bit.ly/2y44psF
http://bit.ly/2xPUgRj
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Câmara 02/04/2013 
Diretor de Belo Monte diz que 
prostíbulo não está dentro de 

obra 
http://bit.ly/2y7dZuU  

Câmara 02/04/2013 
Deputados contrapõem 

informação de que Norte Energia 
não sabia de boate 

http://bit.ly/2y53cBB  

Câmara 02/04/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas ouve 

diretor de consórcio de Belo 
Monte 

http://bit.ly/2RfoXaw  

Câmara 22/03/2013 
CPI constata contradição em 

depoimento de acusada de tráfico 
internacional 

http://bit.ly/2QnIlkt  

Câmara 21/03/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 
investiga o caso do Clube 

Portuguesa Santista 
http://bit.ly/2RfEwio  

Câmara 19/03/2013 
Acusado de aliciar jovens depõe 

na CPI do Tráfico de Pessoas 
http://bit.ly/2Iu3jeP  

Câmara 19/03/2013 
Responsável por site com 
menores não convence 

presidente de CPI 
http://bit.ly/2Rg6KcY  

Câmara 19/03/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas: 
responsável por página na 

internet se defende de acusações 
http://bit.ly/2IteLqR  

Câmara 19/03/2013 
CPI realiza audiência sobre 

exploração sexual em obras de 
hidrelétricas 

http://bit.ly/2NXyy80  

Câmara 19/03/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas ouve 

dono de agência de modelos 
http://bit.ly/2RfFqvs  

Câmara 14/03/2013 
Arnaldo Jordy diz que comissão 
vai propor mudanças na lei para 

coibir tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2RfHOlK  

Câmara 08/03/2013 
CPI do Trabalho Escravo 
identifica como funciona 
aliciamento de bolivianos 

http://bit.ly/2NcjcHz  

Câmara 08/03/2013 
Tráfico de pessoas movimenta 
cerca de 30 bilhões de dólares 

anualmente 
http://bit.ly/2RiAntY  

Câmara 08/03/2013 
Executivo também busca reforçar 
o combate ao tráfico de pessoas 

http://bit.ly/2Ng4Kht  

Câmara 07/03/2013 

CPI do Tráfico de Pessoas ouvirá 
presidente do consórcio da usina 

de Belo Monte sobre 
funcionamento de prostíbulo no 

canteiro da obra 

http://bit.ly/2NhGU50  

Câmara 06/03/2013 
CPI aprova convocação do 

presidente do consórcio da Usina 
de Belo Monte 

http://bit.ly/2DMIi05  

Câmara 06/03/2013 
Ministro da Justiça fala a CPI 
sobre plano nacional contra 

tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2DIT0F2  

Câmara 05/03/2013 
Expressão Nacional discute 

tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2QnFbgy 

Câmara 05/03/2013 
Crescimento rápido de cidades 
aumenta exploração sexual, diz 

conselheira tutelar 
http://bit.ly/2DKanFt  

Câmara 05/03/2013 
Mãe de adolescente explorada 
em boate do Pará será ouvida 

por CPI 
http://bit.ly/2zJDGnk  

http://bit.ly/2y7dZuU
http://bit.ly/2y53cBB
http://bit.ly/2RfoXaw
http://bit.ly/2QnIlkt
http://bit.ly/2RfEwio
http://bit.ly/2Iu3jeP
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Câmara 04/03/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas se 
reúne com ministro da Justiça 

nesta quarta 
http://bit.ly/2QlR5rq  

Câmara 28/02/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 

reclama de influência política em 
investigações no Acre 

http://bit.ly/2DN0uGQ  

Câmara 28/02/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas 

realiza audiência pública no Acre 
sobre prostituição 

http://bit.ly/2Reb4tf  

Câmara 27/02/2013 
CPI vai ao Pará investigar 

denúncias de exploração sexual 
de crianças em Altamira 

http://bit.ly/2RfBESP  

Câmara 27/02/2013 

CPI do Tráfico de Pessoas vai ao 
Acre para ouvir depoimentos 

sobre rede de exploração sexual 
de menores 

http://bit.ly/2NdsVgB  

Câmara 27/02/2013 
CPI vota mais requerimentos 

sobre casos de tráfico de 
pessoas 

http://bit.ly/2OtbGwC  

Câmara 27/02/2013 
Presidente de CPI diz que 2º 

plano para enfrentar tráfico de 
pessoas representa evolução 

http://bit.ly/2RhE8QK  

Câmara 26/02/2013 
OAB vai auxiliar CPI na 
elaboração de propostas 

http://bit.ly/2xPQKGA  

Câmara 26/02/2013 
Plano do governo ajudará 

combate ao tráfico de pessoas, 
diz presidente de CPI 

http://bit.ly/2OsgB0L  

Câmara 26/02/2013 
CPI se manifesta a respeito de 

relatório nacional sobre tráfico de 
pessoas 

http://bit.ly/2y5onDC  

Câmara 25/02/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas deve 
recomendar paralisação de obras 

da usina de Belo Monte 
http://bit.ly/2P3vvHE  

Câmara 25/02/2013 
CPI realiza audiência no Pará 

sobre prostituição em hidrelétrica 
de Belo Monte 

http://bit.ly/2zJToyP  

Câmara 22/02/2013 

CPI do Tráfico de Pessoas: 
depoimentos revelam rede 

articulada de adoção ilegal na 
Bahia 

http://bit.ly/2QlSEWk 

Câmara 22/02/2013 

CPI do Tráfico de Pessoas: 
relatora diz que Carmen 

Topschall se contradiz em 
depoimento 

http://bit.ly/2Ot9epL  

Câmara 21/02/2013 
Após ouvir empresária, CPI do 

Tráfico de Pessoas propõe 
acareação 

http://bit.ly/2P2n8wd  

Câmara 21/02/2013 
CPI vai propor modernização da 

legislação sobre tráfico de 
pessoas 

http://bit.ly/2NUse19  

Câmara 21/02/2013 
CPI ouve acusados de tráfico de 

pessoas na Bahia 
http://bit.ly/2NfGFHA  

Câmara 19/02/2013 
Secretaria de Direitos Humanos 

vai acompanhar diligência da CPI 
do Tráfico de Pessoas 

http://bit.ly/2DKbPHV  

Câmara 19/02/2013 
CPI está reunida com ministra 

para debater tráfico de pessoas 
em Belo Monte 

http://bit.ly/2RgLbsD  

http://bit.ly/2QlR5rq
http://bit.ly/2DN0uGQ
http://bit.ly/2Reb4tf
http://bit.ly/2RfBESP
http://bit.ly/2NdsVgB
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http://bit.ly/2xPQKGA
http://bit.ly/2OsgB0L
http://bit.ly/2y5onDC
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Câmara 15/02/2013 
CPI ouvirá acusados de tráfico de 

pessoas na região da usina de 
Belo Monte 

http://bit.ly/2Qkdx47  

Câmara 07/02/2013 
Segundo Plano de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas deve ser 

apresentado até março 
http://bit.ly/2NdZWJB  

Câmara 06/02/2013 
CPI agenda diligências para 
investigar tráfico de mulheres 

http://bit.ly/2xRxh8p  

Câmara 05/02/2013 
CPI vai ouvir casal acusado de 

tráfico internacional de mulheres 
http://bit.ly/2Nf9Nz1  

Câmara 01/02/2013 
Polícias brasileira e espanhola 
liberam 34 mulheres vítimas de 

tráfico 
http://bit.ly/2NT9kaE  

Câmara 08/01/2013 
Trabalhos da CPI do Tráfico de 

Pessoas se estenderão até maio 
http://bit.ly/2NVIeQn  

Câmara 07/05/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas ouve 
depoimentos para investigação 
de casos de adoção irregular 

http://bit.ly/2Iv1n5B  

Correio24hora
s 

24/03/2013 
Brasileiros são condenados por 

tráfico humano 
https://glo.bo/2oidoSD  

Diário de 
Pernambuco 

05/12/2013 
Casal envolvido em adoção 

irregular e advogada viram réus 
por falsidade ideológica 

http://bit.ly/2wtOkMn  

Diário do 
Litoral 

24/05/2013 
Santos é destino de tráfico de 

pessoas 
http://bit.ly/2BWbwZu  

EBC 12/02/2013 
É preciso denunciar e não ter 

medo, diz ministra sobre tráfico 
de pessoas 

https://bit.ly/2LxdWND 

EBC 14/02/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas quer 

convocar homens presos no Pará 
https://bit.ly/2ojpf2Z  

EBC 04/11/2013 
Campanha no Rio alerta sobre 
aliciamento de brasileiros para 

tráfico de pessoas 
https://bit.ly/2N3g8S8  

EBC 10/08/2013 
Espanha e França desmantelam 
quadrilha de tráfico de pessoas 

http://bit.ly/2NyjUj2  

EBC 26/02/2013 
CPI do Tráfico de Pessoas vai 

pedir indiciamento de envolvidos 
em casos de exploração sexual 

http://bit.ly/2PJRXGF  

EBC 05/11/2013 
Operação Liberdade prende 

envolvidos em tráfico na Baixada 
Fluminense 

http://bit.ly/2BUDBAA  

EBC 28/05/2013 

PF apura se há irregularidade em 
pedidos de refúgio feitos por 

supostas vítimas de tráfico de 
pessoas 

http://bit.ly/2PfW10i  

EBC 08/04/2013 
Rota de imigração ilegal para o 

Brasil se amplia 
http://bit.ly/2wuDBkM  

EBC 12/04/2013 
Brasil vai buscar acordo com 
Peru e Bolívia para controlar 

imigração pelo Acre 
http://bit.ly/2LATGei  

Época 14/02/2013 
Polícia desarticula esquema de 
tráfico de pessoas próximo à 

usina Belo Monte 
https://glo.bo/2ojsE1L  

Estado de 
Minas 

23/10/2013 
O lucrativo negócio do tráfico de 

pessoas preocupa a Interpol 
https://bit.ly/2ojoAyx  

Estado de 
Minas 

16/05/2013 
Pai de jovem desaparecido no 

Peru acredita que filho foi vítima 
http://bit.ly/2BVrKlJ  

http://bit.ly/2Qkdx47
http://bit.ly/2NdZWJB
http://bit.ly/2xRxh8p
http://bit.ly/2Nf9Nz1
http://bit.ly/2NT9kaE
http://bit.ly/2NVIeQn
http://bit.ly/2Iv1n5B
https://glo.bo/2oidoSD
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de tráfico de pessoas 

EXAME 13/06/2013 
Promessa de vida melhor atrai 
vítimas do tráfico de pessoas 

https://abr.ai/2oiFbCs  

EXAME 27/02/2013 
Bolívia devolve ao Peru 41 
senegaleses ilegais no país 

https://abr.ai/2Lu4FGh  

EXAME 07/03/2013 
Escravidão de bolivianos em SP 

é denunciada em La Paz 
https://abr.ai/2wwP5UV  

EXAME 05/12/2013 
Polícia encontra “fábrica de 

bebês” na Nigéria 
https://abr.ai/2PiZ7kg  

Fantástico 15/12/2013 
General angolano chegava a 

pagar US$ 100 mil por sexo com 
brasileiras 

https://glo.bo/2BXhDwK  

G1 26/02/2013 
Governo anuncia novo plano de 
combate ao tráfico de pessoas 

https://glo.bo/2Nq0tcs  

G1 09/05/2013 
Ministério e ONU lançam 

campanha contra o tráfico de 
pessoas 

https://glo.bo/2PapaKe  

G1 18/10/2013 
Um terço dos indiciados por 

tráfico de pessoas foram pegos 
na fronteira 

https://glo.bo/2BSx5Kq  

G1 30/01/2013 
PF faz operação contra tráfico de 

pessoas entre Salvador e 
Espanha 

https://glo.bo/2MzhUe0  

G1 07/05/2013 
Ivete Sangalo será embaixadora 

da ONU contra o tráfico de 
pessoas 

https://glo.bo/2PLNFhW  

G1 05/06/2013 
CPI do tráfico de pessoas 

convoca suspeita de sequestrar 
bebê em MT 

https://glo.bo/2MA5xP8  

G1 10/07/2013 
Goiana ajudava a comandar 

tráfico de mulheres pela internet, 
diz PF 

https://glo.bo/2wkgNFa  

G1 22/02/2013 
Depoimento de suspeita na CPI 

do tráfico de pessoas é 
interrompido 

https://glo.bo/2MYO1TS  

G1 17/10/2013 
Homem é preso no aeroporto de 

Belém suspeito de tráfico de 
pessoas 

https://glo.bo/2wwLyG9  

G1 24/07/2013 
Organizações criminosas 

arrecadam US$ 870 bi por ano, 
diz ONU 

https://glo.bo/2PezJvM  

G1 13/06/2013 
Em CPI, mulher diz que 

sequestrou bebê para tráfico 
após ameaça em MT 

https://glo.bo/2MWsCuv 

G1 16/09/2013 
Amapá é rota de tráfico de 
pessoas, afirma delegada 

https://glo.bo/2NuQClp  

G1 19/01/2013 
Paraense vítima de tráfico 

humano fala sobre os traumas da 
exploração 

https://glo.bo/2MUoECM  

G1 14/02/2013 
Conselho Tutelar denuncia rede 
de tráfico humano no sudoeste 

do Pará 
https://glo.bo/2LBTmfb 

G1 17/10/2013 
Cabeleireiro e travesti são presos 
por tráfico de mulheres no Pará 

https://glo.bo/2PJUvoh  

G1 11/09/2013 
Travesti é preso suspeito de 
tráfico de pessoas em Tatuí 

https://glo.bo/2wol0rk  

G1 28/08/2013 Sequestro que aconteceu há 25 https://glo.bo/2PdD2TU  
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anos pode ter pedido de 
acareação aceito 

G1 16/10/2013 
Quase 30 milhões de pessoas 
estão escravizadas no mundo, 

diz ONG 
https://glo.bo/2PfWijF 

G1 01/02/2013 
São uns lobos', diz mulher 

obrigada a se prostituir na Europa 
por 6 anos 

https://glo.bo/2PQAJYm  

G1 23/10/2013 
TJ-BA suspende novamente juiz 
do caso Monte Santo dias após 

retorno 
https://glo.bo/2LBUTSt  

G1 08/06/2013 
Polícia indicia suspeita de 

sequestrar bebê para tráfico de 
órgãos em Cuiabá 

https://glo.bo/2MA9WBF 

G1 04/03/2013 
Obras de Belo Monte podem 

parar se comprovada conivência 
com o tráfico 

https://glo.bo/2NsgTRD  

G1 23/08/2013 
Mulher é presa suspeita de tráfico 
sexual de jovens em Altamira, PA 

https://glo.bo/2PehF56  

G1 21/01/2013 
Refugiados são vendidos na 

Tailândia a traficantes humanos 
https://glo.bo/2N0zJ52  

G1 23/08/2013 
Número de pessoas 

desaparecidas no RS em 2013 já 
ultrapassa 5 mil 

https://glo.bo/2PfjRcp  

G1 31/08/2013 
Sequestro de criança ocorrido há 

25 anos pode ser investigado 
novamente 

https://glo.bo/2BSFRbk  

G1 28/08/2013 
Maranhenses são presas no 

México suspeitas de fazer parte 
de seita 

https://glo.bo/2olNrS5  

G1 14/08/2013 
Brasileiros ilegais em garimpos 
da Guiana são preocupação em 

fronteira 
https://glo.bo/2NsiAOZ  

G1 18/06/2013 
Polícia de Jundiaí cumpre mais 
um mandado de prisão contra 

travesti 
https://glo.bo/2PhEcy1  

G1 07/06/2013 
Bolivianos acusam empresa de 
trabalho escravo em Rio Preto, 

SP 
https://glo.bo/2BYcrc2  

G1 05/02/2013 
Servidora suspeita de ser dona 
de bordel em Salvador é ouvida 

pela PF 
https://glo.bo/2NsyRU3  

G1 08/10/2013 
Polícia divulga foto de como pode 
estar criança raptada há 26 anos 

https://glo.bo/2BZrGkS  

G1 18/05/2013 
Estupros lideram casos de 

violência sexual contra crianças 
no Pará 

https://glo.bo/2PPIfCS  

G1 17/04/2013 
Grifes afirmam que 

desconheciam trabalho escravo 
em oficina de SP 

https://glo.bo/2wn0w2g  

G1 26/09/2013 
Operação do Exército na fronteira 
do Amapá mobiliza 550 militares 

https://glo.bo/2LBzr03  

G1 20/05/2013 
Operação Ágata 7 inicia com 

17.740 atendimentos sociais em 
Roraima 

https://glo.bo/2LEkiL8  

G1 28/05/2013 
No RN, polícia acha bebê levado 

por estranha após mãe fazer 
caridade 

https://glo.bo/2MFyxES  
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G1 15/02/2013 
Acusado de aliciar mulheres para 

a prostituição é preso em 
Guarujá, SP 

https://glo.bo/2wrpT1Y  

Globo Esporte 04/04/2013 
Haitiano jogador do Rio Branco-

AC é preso, suspeito de tráfico de 
pessoas 

https://glo.bo/2ohItWE 

Globo News 13/12/2013 
Da França ao Brasil, leis sobre 
prostituição causam polêmica 

https://glo.bo/2opoQMB  

Globo News 08/11/2013 
Escravidão atinge 29 milhões de 
trabalhadores em todo o mundo 

https://glo.bo/2wwPeaV  

Marie Claire 15/01/2013 
Mulheres, as maiores vítimas do 

tráfico 
https://glo.bo/2wuB7CY  

Marie Claire 14/02/2013 
Passaporte contra o crime é 
lançado para coibir tráfico de 

pessoas 
https://glo.bo/2LBjAOS  

Marie Claire 08/02/2013 
O Brasil é um dos melhores 
fornecedores de mulheres 

traficadas para bordéis espanhóis 
https://glo.bo/2ohAFEr  

Marie Claire 21/01/2013 
Crime sem castigo: condenação 

por tráfico humano é baixa, 
aponta estudo 

https://glo.bo/2wotaQr  

Marie Claire 26/03/2013 Goianas mortas pelo tráfico https://glo.bo/2NsU1RX  

O Tempo 30/09/2013 
Casal de Betim é investigado sob 
suspeita de tráfico de outro bebê 

http://bit.ly/2PhBXe5  

R7 06/02/2013 
Brasil vai ampliar campanha de 
combate à violência e ao tráfico 

de mulheres 
http://bit.ly/2MRjxTZ 

R7 23/09/2013 
Conflitos familiares e tráfico de 
pessoas estão entre os motivos 

de desaparecimentos 
http://bit.ly/2Np8U7F  

R7 19/10/2013 
Amazonas é o Estado com mais 

ocorrências de tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2BTEBF5  

R7 11/07/2013 
Princesa saudita é acusada de 

tráfico de pessoas nos EUA 
http://bit.ly/2NqOZoR  

R7 21/08/2013 
Jovem cai em golpe e vira 

escrava da prostituição no Mato 
Grosso 

http://bit.ly/2NqYRyY  

R7 08/10/2013 
Mundo não vai conseguir eliminar 
piores formas de trabalho infantil 

até 2016 
http://bit.ly/2wmGqF5  

R7 23/10/2013 

Exploração infantil, sexual e de 
trabalhadores: mais de 30 

milhões ainda são escravos no 
mundo 

http://bit.ly/2wk5CMK  

R7 24/09/2013 

Após desaparecimento da filha, 
mãe cria projeto de lei para tornar 

eficaz busca por pessoas que 
sumiram 

http://bit.ly/2NttHqF  

R7 25/09/2013 

Muitos casos de 
desaparecimentos nem chegam a 

ser investigados, afirma 
especialista 

http://bit.ly/2Nvs2kB  

R7 30/09/2013 
Africanos que cruzaram o mar 

morrem afogados a poucos 
metros da costa da Itália 

http://bit.ly/2BUZkbi  

Rede Brasil 
Atual 

02/12/2013 
ONU pede ação mundial contra a 

escravidão moderna 
http://bit.ly/2wjZ5kY  

https://glo.bo/2wrpT1Y
https://glo.bo/2ohItWE
https://glo.bo/2opoQMB
https://glo.bo/2wwPeaV
https://glo.bo/2wuB7CY
https://glo.bo/2LBjAOS
https://glo.bo/2ohAFEr
https://glo.bo/2wotaQr
https://glo.bo/2NsU1RX
http://bit.ly/2PhBXe5
http://bit.ly/2MRjxTZ
http://bit.ly/2Np8U7F
http://bit.ly/2BTEBF5
http://bit.ly/2NqOZoR
http://bit.ly/2NqYRyY
http://bit.ly/2wmGqF5
http://bit.ly/2wk5CMK
http://bit.ly/2NttHqF
http://bit.ly/2Nvs2kB
http://bit.ly/2BUZkbi
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Terra 13/04/2013 
Mais de 30 mil dominicanas 

foram traficadas para prostituição 
em 30 anos 

https://bit.ly/2ojMcDa  

Terra 07/06/2013 
PR: filha que foi adotada 
ilegalmente conhece mãe 

biológica após 24 anos 
http://bit.ly/2wrHVkJ  

TSF 04/03/2013 
Exploração laboral é a principal 
causa do tráfico de pessoas, diz 

OIM 
https://bit.ly/2LC12yd  

Último 
Segundo 

14/05/2013 
Tráfico de pessoas impõe 

desafios aos governos ao redor 
do mundo 

https://bit.ly/2MZNqRZ  

G1 07/01/2013 
Novos ricos do Sudeste Asiático 

estimulam tráfico ilegal de 
animais 

https://glo.bo/2NqP8Zu  

Uol 22/08/2013 
Itália é país com mais tráfico de 

pessoas na Europa 
https://bit.ly/2LBcA4v  

Uol 31/10/2013 
Ao menos 92 migrantes 

morreram de sede quando 
atravessavam o deserto do Saara 

http://bit.ly/2LyOvvb  

Veja 13/10/2013 
57 pessoas desaparecem por dia 

em São Paulo 
https://abr.ai/2N0JccE  

Yahoo 20/06/2013 
Rússia e China criticam relatório 

americano sobre tráfico de 
pessoas 

https://bit.ly/2LBQ1wF  

Zero Hora 19/01/2013 
A cada cinco dias, uma pessoa é 

vítima do tráfico de seres 
humanos no Brasil 

http://bit.ly/2wuAlG4  
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NOTÍCIAS VEÍCULADAS SOBRE TRÁFICO DE PESSOAS NO ANO DE 2014 

EMISSORA DATA TÍTULO LINK 

Bom dia 
Brasil 

24/04/2014 
Número de casos de tráfico de pessoas 

aumenta muito no Brasil 
https://glo.bo/2Nw0UlB  

Bom dia 
Brasil 

26/11/2014 
Exploração sexual de menores cresce nas 

rodovias federais 
https://glo.bo/2CpK6M3  

Câmara 19/11/2014 
Relatório com medidas para prevenir e 
combater tráfico de pessoas pode ser 

votado hoje 
http://bit.ly/2xQKQVA  

Câmara 12/11/2014 
Relatório consolida medidas para prevenir e 

combater tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2zJuNtS  

Câmara 07/11/2014 
Proposta prevê normas para proteger 
crianças e adolescentes do tráfico de 

pessoas 
http://bit.ly/2P7hPvC  

Câmara 03/11/2014 
Comissão aprova punição a empresa 

conivente com prostituição ou tráfico de 
pessoas 

http://bit.ly/2DNapMA  

Câmara 16/10/2014 
Comissão Especial propõe nova lei para 

reprimir o tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2y3zXyZ  

Câmara 07/10/2014 
Projeto prevê divulgação de pessoas 

desaparecidas em aeroportos e rodoviárias 
http://bit.ly/2NjQmoM  

Câmara 15/10/2014 
Comissão Especial propõe nova lei para 

reprimir o tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2DKlNcf  

Câmara 15/07/2014 
Lei precisa facilitar cooperação no combate 
ao tráfico de pessoas, dizem procuradores 

http://bit.ly/2NWVe88  

Câmara 14/07/2014 
PEC que transforma tráfico humano em 

crime inafiançável será tema de comissão 
http://bit.ly/2zJEQiB  

Câmara 11/07/2014 
Combate ao tráfico de pessoas: relator 

antecipa pontos do parecer 
http://bit.ly/2Nf99l4  

Câmara 09/07/2014 
Relator quer unificar propostas sobre tráfico 

de pessoas 
http://bit.ly/2NYEkGj  

Câmara 07/07/2014 
CCJ aprova PEC que torna tráfico de 

pessoas crime inafiançável 
http://bit.ly/2OqjlM2  

Câmara 13/06/2014 
Projeto pune empresas coniventes com 

prostituição ou tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2Ot29pa  

Câmara 10/06/2014 
Deputados querem tipificar mais crimes 

como tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2xTJtFw  

Câmara 10/06/2014 
Propostas feitas pelas CPIs sobre tráfico de 

pessoas devem ser unificadas 
http://bit.ly/2ItnDg9  

Câmara 10/06/2014 
Tráfico de pessoas no Brasil é tema de 

debate na Câmara 
http://bit.ly/2DJpKxC  

Câmara 29/05/2014 
Dep. Fábio Trad (PMDB-MS) quer tornar 

crime hediondo o tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2QntOoJ  

Câmara 20/05/2014 
Instalada comissão especial para ampliar 

punições ao tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2y3BtBb  

Câmara 20/05/2014 
Trabalho final da CPI do Tráfico de Pessoas 

propõe leis mais rigorosas 
http://bit.ly/2xORA6o  

Câmara 27/05/2014 
Ministra: haverá comitês contra exploração 

de menores nas cidades da Copa 
http://bit.ly/2zJQQRo  

Câmara 09/12/2014 
Comissão aprova projetos que criam rede 

de proteção contra tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2NglyF6  

Câmara 26/11/2014 
Mais de 35 milhões estão em situação de 

escravidão no mundo, revela pesquisa 
http://bit.ly/2NduUl6  

Câmara 09/12/2014 
Comissão aprova por unanimidade relatório 

sobre tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2NebvR5  

Câmara 13/05/2014 Mudanças na legislação brasileira são http://bit.ly/2NfTv8K 

https://glo.bo/2Nw0UlB
https://glo.bo/2CpK6M3
http://bit.ly/2xQKQVA
http://bit.ly/2zJuNtS
http://bit.ly/2P7hPvC
http://bit.ly/2DNapMA
http://bit.ly/2y3zXyZ
http://bit.ly/2NjQmoM
http://bit.ly/2DKlNcf
http://bit.ly/2NWVe88
http://bit.ly/2zJEQiB
http://bit.ly/2Nf99l4
http://bit.ly/2NYEkGj
http://bit.ly/2OqjlM2
http://bit.ly/2Ot29pa
http://bit.ly/2xTJtFw
http://bit.ly/2ItnDg9
http://bit.ly/2DJpKxC
http://bit.ly/2QntOoJ
http://bit.ly/2y3BtBb
http://bit.ly/2xORA6o
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debatidas na CPI do Tráfico de Pessoas 

Câmara 13/05/2014 
Relatório da CPI do Tráfico de Pessoas 

torna regras de adoção mais rígidas 
http://bit.ly/2DJMw8I  

Câmara 13/05/2014 
Relatório final da CPI do Tráfico de Pessoas 

é apresentado; votação fica para dia 20 
http://bit.ly/2DNXYjF  

Câmara 12/05/2014 
ONG relata desinformação na cobertura da 

imprensa sobre tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2NfhgxG  

Câmara 29/04/2014 
CPI do Tráfico de Pessoas ouve 

depoimentos relativos à adoção ilegal de 
bebês 

http://bit.ly/2DLpz4W  

Câmara 14/04/2014 
CPI do Tráfico de Pessoas ouve vítima de 

adoção ilegal 
http://bit.ly/2DNfNQ2  

Câmara 14/04/2014 
Tráfico de pessoas: pesquisa revela pouca 

cobertura jornalística sobre tema 
http://bit.ly/2OpYqsr  

Câmara 08/04/2014 
Brasileira conta na CPI tentativas de 

descobrir como foi adotada e levada ao 
exterior 

http://bit.ly/2y4se3z 

Câmara 08/04/2014 
CPI ouve hoje vítima de adoção 

internacional irregular 
http://bit.ly/2DKYW07 

Câmara 08/04/2014 
Comissão de Segurança cria subcomissão 

de combate ao tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2Nfkbqi  

Câmara 28/03/2014 
CPI considera inconclusivo depoimento de 

acusado de tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2NVYuRp  

Câmara 13/03/2014 
Deputados prorrogam por 30 dias trabalhos 

da CPI do Tráfico de Pessoas 
http://bit.ly/2zJAF6A  

Câmara 13/03/2014 
Plenário aprova acordo para proteção a 
migrantes e prorroga CPI do Tráfico de 

Pessoas 
http://bit.ly/2NjUiWA 

Câmara 12/03/2014 
CNBB divulgará casos investigados pela 

CPI do Tráfico de Pessoas 
http://bit.ly/2Iv717H  

Câmara 12/03/2014 
Campanha da Fraternidade divulga alertas 

contra tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2y53OHf  

Câmara 11/03/2014 
CPI do Tráfico de Pessoas investiga guarda 

provisória de bebê 
http://bit.ly/2Rj1jtZ  

Câmara 11/03/2014 
CPI investiga denúncia contra juíza de 

Olinda em caso de adoção 
http://bit.ly/2Qm9UuA  

Câmara 07/03/2014 
Deputado alerta para as mais de 200 rotas 
nacionais e internacionais para o tráfico de 

pessoas 
http://bit.ly/2y5wBvs  

Câmara 25/02/2014 
CPI ouve corregedor do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco sobre adoções suspeitas 

http://bit.ly/2xTQ1E6  

Câmara 21/02/2014 
Sensação de impunidade mantém trabalho 

escravo, diz deputado 
http://bit.ly/2OqmLym  

Câmara 18/02/2014 
CPI do Tráfico de Pessoas deve pedir 

indiciamento de responsáveis por ONG 
http://bit.ly/2RfKD6o  

Câmara 18/02/2014 
CPI ouve brasileiro que foi traficado para os 

EUA há 25 anos 
http://bit.ly/2NXHolY  

Câmara 12/02/2014 
Projeto regulariza situação de estrangeiros 

irregulares 
http://bit.ly/2NXX5cY  

Câmara 15/01/2014 
Pressão de CPI leva à prisão de envolvido 

com exploração de crianças 
http://bit.ly/2xPJ872  

Câmara 08/01/2014 
CPI do Tráfico de Pessoas deve indiciar 

responsáveis por crime até março 
http://bit.ly/2RgJGKX  

Câmara 20/05/2014 
Instalada comissão especial para ampliar 

punições ao tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2y3BtBb  

Câmara 20/05/2014 
Trabalho final da CPI do Tráfico de Pessoas 

propõe leis mais rigorosas 
http://bit.ly/2xORA6o  

http://bit.ly/2DJMw8I
http://bit.ly/2DNXYjF
http://bit.ly/2NfhgxG
http://bit.ly/2DLpz4W
http://bit.ly/2DNfNQ2
http://bit.ly/2OpYqsr
http://bit.ly/2y4se3z
http://bit.ly/2DKYW07
http://bit.ly/2Nfkbqi
http://bit.ly/2NVYuRp
http://bit.ly/2zJAF6A
http://bit.ly/2NjUiWA
http://bit.ly/2Iv717H
http://bit.ly/2y53OHf
http://bit.ly/2Rj1jtZ
http://bit.ly/2Qm9UuA
http://bit.ly/2y5wBvs
http://bit.ly/2xTQ1E6
http://bit.ly/2OqmLym
http://bit.ly/2RfKD6o
http://bit.ly/2NXHolY
http://bit.ly/2NXX5cY
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http://bit.ly/2RgJGKX
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Câmara 20/05/2014 
Relatora da CPI do Tráfico de Pessoas, fala 

sobre os resultados das investigações 
http://bit.ly/2y0WnAW  

Câmara 19/05/2014 
Proposta amplia caracterização para crime 

de tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2xQgOBt  

Câmara 16/05/2014 
Adoção internacional não poderá ser 

intermediada por pessoa física 
http://bit.ly/2QlT2UE  

Câmara 16/05/2014 
Plenário decide se torna tráfico de pessoas 

para exploração sexual crime hediondo 
http://bit.ly/2y4rhZa  

EBC 04/12/2014 
Mulheres são 70% das vítimas de tráfico de 

pessoas em todo o mundo 
http://bit.ly/2PfcF0c  

EBC 12/04/2014 
Pesquisa mostra falhas da imprensa na 

cobertura do tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2NrYC6F  

EBC 20/05/2014 
Relatório final da CPI do Tráfico de Pessoas 

propõe leis mais rigorosas 
http://bit.ly/2LBKcPL  

EBC 29/01/2014 
Comitê vai monitorar ações de combate ao 

tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2Nvy2JU  

EBC 18/06/2014 
Secretário de Justiça diz que machismo 
atrapalha combate ao tráfico de pessoas 

http://bit.ly/2Nw2Kmv  

EBC 30/10/2014 
Entidades alertam para tráfico de menores 

no futebol 
http://bit.ly/2wrBRJH  

EBC 08/04/2014 
Cineasta tenta desvendar própria adoção e 

suspeita ser vítima de tráfico 
http://bit.ly/2okvqDP  

EBC 05/03/2014 
Seis em cada dez pessoas traficadas são 

mulheres, diz agência da ONU 
http://bit.ly/2BXtlYk  

EBC 30/05/2014 
Interpol: crescimento econômico inverte 

fluxo migratório no Brasil 
http://bit.ly/2LSIx8M  

EBC 10/11/2014 
Brasil é referência no combate ao trabalho 

escravo, diz a OIT 
http://bit.ly/2Px7b0J  

EBC 10/09/2014 
Cristo Redentor fica laranja para alertar 

sobre desaparecimento de pessoas 
http://bit.ly/2Px7Y1H  

EBC 11/05/2014 
“A esperança de encontrar a minha filha é o 

que me move todos os dias”, diz mãe 
http://bit.ly/2PwTgHU  

EBC 02/04/2014 
Tráfico humano rende U$32 bilhões por ano 

no mundo 
http://bit.ly/2wDEpol  

EBC 24/04/2014 
Ligue 180 recebeu em média três denúncias 

de violência sexual por dia em 2013 
http://bit.ly/2Q339hV  

El País 21/06/2014 
Os EUA incluem a Venezuela em sua lista 

negra de tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2BYs1UL  

El País 21/07/2014 “Vendem as mulheres nas fronteiras” http://bit.ly/2NhlXv0  

EXAME 20/05/2014 
Freiras alertam para risco de tráfico humano 

na Copa 
https://abr.ai/2orCMpn  

EXAME 23/06/2014 
EUA lançam operação para lutar contra 

tráfico de imigrantes 
https://abr.ai/2NPjuVC  

EXAME 01/12/2014 
Escravidão moderna afeta milhões de 

pessoas, diz ONU 
https://abr.ai/2NK0Q1J  

Fantástico 28/09/2014 
Fantástico revela vida de garimpeiros ilegais 

na Guiana Francesa 
https://glo.bo/2LU7Mat  

G1 05/03/2014 
Tráfico humano é tema da Campanha da 

Fraternidade de 2014 
https://glo.bo/2LBWCr3  

G1 28/07/2014 
Governo divulga relatório sobre tráfico de 

pessoas no país 
https://glo.bo/2wmsmv

m 

G1 24/11/2014 
Tráfico de crianças continua aumentando no 

mundo, diz ONU 
https://glo.bo/2N2TnNO  

G1 31/07/2014 
Quatro casos de tráfico humano foram 

denunciados em 2 anos no AP 
https://glo.bo/2N2Dgjo  

G1 28/02/2014 
Operação contra tráfico humano resgata 

382 bebês na China 
https://glo.bo/2PgPdj2  

http://bit.ly/2y0WnAW
http://bit.ly/2xQgOBt
http://bit.ly/2QlT2UE
http://bit.ly/2y4rhZa
http://bit.ly/2PfcF0c
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http://bit.ly/2LBKcPL
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http://bit.ly/2wrBRJH
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http://bit.ly/2wDEpol
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G1 05/03/2014 
Sociedade não pode ficar 'impassível' com o 

tráfico humano, diz Papa 
https://glo.bo/2PPeJNh  

G1 06/11/2014 
Vítima de tráfico de pessoas, mulher busca 

a mãe e tenta recomeço no Rio 
https://glo.bo/2wzdc58  

G1 31/07/2014 
Quase escravos': Corumbá é rota para 

tráfico de pessoas, diz polícia 
https://glo.bo/2oCzlMw  

G1 18/06/2014 
MP denuncia Odebrecht por trabalho 

escravo e tráfico internacional de pessoas 
https://glo.bo/2Cmxs0i 

G1 13/02/2014 
Tailândia tenta combater condições 

degradantes do tráfico humano 
https://glo.bo/2ML9zUS  

G1 09/12/2014 
Professora de Uberlândia lança cartilha 

sobre tráfico de pessoas 
https://glo.bo/2Pst1SY  

G1 12/11/2014 
Travestis são condenados em MG por 

tráfico internacional de pessoas 
https://glo.bo/2MIb1Hs  

G1 09/11/2014 
MPT e PF investigam rotas de tráfico de 

travestis da Paraíba para o exterior 
https://glo.bo/2NOk0na  

G1 24/09/2014 
Menores são resgatados em situação 

degradante em clube de futebol 
https://glo.bo/2LTrl2P  

G1 16/10/2014 
Polícia resgata bolivianos em condição de 

escravidão em SP 
https://glo.bo/2NJRTVQ  

G1 05/03/2014 
85 empresas foram investigadas por 
suposto trabalho escravo em 3 anos 

https://glo.bo/2NKk6fm  

G1 10/06/2014 
10 mil sites foram denunciados por 

pornografia infantil em 2014, diz ONG 
https://glo.bo/2Q31JE7  

G1 22/06/2014 
Obras de Belo Monte incentivaram indústria 

de sexo no Pará, diz estudo 
https://glo.bo/2wC97y8  

G1 06/03/2014 
Igreja cobra solução para o caso das 5 

crianças desaparecidas em Natal 
https://glo.bo/2LTuSyi 

G1 23/04/2014 
Câmara de vereadores de Ipatinga aprovam 

quatro novos projetos 
https://glo.bo/2PySSZH  

G1 19/05/2014 
Unicef lança campanha e aplicativo para 

proteger crianças na Copa 
https://glo.bo/2Q1upNy  

G1 13/05/2014 
Brasil registra 46 mil trabalhadores 
libertados em condição de escravos 

https://glo.bo/2NJO9Uk  

G1 30/04/2014 
Tríplice Fronteira está entre preocupações 

de segurança dos EUA 
https://glo.bo/2oCuxa2  

G1 18/07/2014 
Polícia do RN projeta rosto de menina 

desaparecida há 15 anos; veja foto 
https://glo.bo/2NEOszQ  

Governo do 
Brasil 

20/03/2014 
Brasil e Argentina assinam acordo para 

combater tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2MIWVWu 

Governo do 
Brasil 

04/06/2014 
Cerca de 70% das mulheres sofrem algum 

tipo de violência ao longo de sua vida 
http://bit.ly/2Q3rtQO  

Governo do 
Brasil 

10/10/2014 
Brasil tem mais de mil serviços 

especializados em atendimento à mulher 
http://bit.ly/2wCn2Dv  

Governo do 
Brasil 

30/06/2014 
Violência contra mulher é combatida com 

disque-denúncia 
http://bit.ly/2NacLIZ  

Governo do 
Brasil 

30/04/2014 
Governo vai estimular a legalização da 

entrada de haitianos no Brasil 
http://bit.ly/2NMnFS7  

Governo do 
Brasil 

14/05/2014 
Compromissos pelo trabalho decente no 
setor de turismo e hospitalidade serão 

lançados 
http://bit.ly/2Q6ZAY2  

R7 30/07/2014 
Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas: 

ONU estima que 75% das vítimas em todo o 
mundo sejam mulheres 

http://bit.ly/2Cmy7ii  

R7 04/12/2014 
Tráfico de crianças no mundo aumentou, diz 

relatório da ONU 
http://bit.ly/2NMmcvr 

R7 17/02/2014 ONG em São Paulo era usada como http://bit.ly/2wLguDB  

https://glo.bo/2PPeJNh
https://glo.bo/2wzdc58
https://glo.bo/2oCzlMw
https://glo.bo/2Cmxs0i
https://glo.bo/2ML9zUS
https://glo.bo/2Pst1SY
https://glo.bo/2MIb1Hs
https://glo.bo/2NOk0na
https://glo.bo/2LTrl2P
https://glo.bo/2NJRTVQ
https://glo.bo/2NKk6fm
https://glo.bo/2Q31JE7
https://glo.bo/2wC97y8
https://glo.bo/2PySSZH
https://glo.bo/2Q1upNy
https://glo.bo/2NJO9Uk
https://glo.bo/2oCuxa2
https://glo.bo/2NEOszQ
http://bit.ly/2MIWVWu
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cativeiro de travestis por rede de 
prostituição 

R7 28/10/2014 
Deep web: especialistas do DF alertam para 

crimes na parte oculta da internet 
http://bit.ly/2LSHCoR  

Repórter 
Brasil 

11/12/2014 
Pela quinta vez, fiscais apontam trabalho 

escravo em obra da MRV 
http://bit.ly/2PzALTo  

Repórter 
Brasil 

23/10/2014 
Adolescente chinês é resgatado da 

escravidão com ajuda de tradutor online 
http://bit.ly/2wzGOiM  

Repórter 
Brasil 

06/10/2014 
Governo de SP inaugura Terra Nova, centro 

estadual de acolhida para imigrantes 
http://bit.ly/2Q2uCAk  

Repórter 
Brasil 

28/11/2014 
Fiscalização flagra exploração de trabalho 

escravo na confecção de roupas da Renner 
http://bit.ly/2wD0T8I 

Repórter 
Brasil 

13/03/2014 
Fiscalização resgata 19 peruanos 

escravizados produzindo peças da Unique 
Chic 

http://bit.ly/2oAsbIr  

Repórter 
Brasil 

17/10/2014 
Contrariando resolução nacional, PM fala 
em deportação de bolivianos libertados de 

trabalho escravo 
http://bit.ly/2PxBMeI  

UOL 20/02/2014 
Denúncias de tráfico de crianças e 

adolescentes crescem 86% em 2013 
http://bit.ly/2Psv3m4 

UOL 23/01/2014 
Um em cada três imigrantes está em 

situação irregular na cidade de São Paulo 
http://bit.ly/2LSNkqN  

Veja 03/11/2014 
Mundo tem 35,8 milhões de escravos 

modernos 
https://abr.ai/2NJhi28  

Veja 25/12/2014 
Papa condena „perseguição brutal‟ a 

minorias religiosas 
https://abr.ai/2wD6Pi0  
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NOTÍCIAS VEÍCULADAS SOBRE TRÁFICO DE PESSOAS NO ANO DE 2015 

EMISSORA DATA TÍTULO LINK 

BBC 29/07/2015 
Jogaram gasolina em mim e tentaram me 

queimar viva', diz vítima de tráfico 
humano 

https://bbc.in/2wYj3lQ  

BBC 23/11/2015 
Ex-jogador da liga inglesa conta como foi 
alvo de tráfico sexual: 'Pensei que fosse 

morrer' 
https://bbc.in/2wZKhs6  

BBC 11/08/2015 
Anistia Internacional decide defender 

descriminalização da prostituição 
https://bbc.in/2oVGPu4  

BBC 01/09/2015 
Juiz condena Odebrecht por trabalho 

escravo e tráfico de pessoas em Angola 
https://bbc.in/2MjMbbK  

BBC 31/10/2015 
Eu ajudo as pessoas', diz traficante que 

manda afegãos à Europa 
https://bbc.in/2Ql80uX  

Câmara 26/02/2015 
Deputados defendem projeto que amplia 

combate ao tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2xQLqCM  

Câmara 26/02/2015 
Plenário analisa projeto que coíbe tráfico 

de pessoas 
http://bit.ly/2xO1QMf  

Câmara 18/02/2015 
Projeto de combate ao tráfico de pessoas 

passa a tramitar com urgência 
http://bit.ly/2OtT2ER  

Câmara 07/01/2015 
Projetos criam sistema de segurança 

contra o tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2NUTkVL  

Câmara 02/10/2015 
Projeto estabelece normas para entrada 

de estrangeiros no País 
http://bit.ly/2O1omez 

Câmara 05/10/2015 
Juizes e delegados de Natal apresentam 

sugestões para combater crimes 
cibernéticos 

http://bit.ly/2y7sNcZ  

Câmara 23/09/2015 
Combate aos crimes cibernéticos deve ser 

mais ostensivo, defende especialista 
http://bit.ly/2xTEe94  

Câmara 19/08/2015 
Presidente da CPI dos Crimes 

Cibernéticos detalha trabalhos do 
colegiado 

http://bit.ly/2NUKU0u  

Câmara 13/08/2015 
CPI dos Crimes Cibernéticos define 

roteiro de trabalho hoje 
http://bit.ly/2RiRc8k  

Câmara 11/08/2015 
CPI dos Crimes Cibernéticos vai 
investigar pedofilia e invasão de 

privacidade 
http://bit.ly/2yabo3g  

Câmara 30/07/2015 
Ministério da Justiça: 52% das vítimas de 

tráfico de pessoas sofrem exploração 
sexual 

http://bit.ly/2IvcImd  

Câmara 16/07/2015 
Conheça as principais propostas 

aprovadas sobre Segurança 
http://bit.ly/2Orc4vy 

Câmara 16/07/2015 
Comissões discutem problemas de 
segurança oriundos da entrada de 

imigrantes 
http://bit.ly/2y2MH8U  

Câmara 29/05/2015 
Parlamentares discutem sobre segurança 

pública e crime organizado 
http://bit.ly/2y4GWaZ 

Câmara 20/05/2015 
Ministério da Justiça: 52% das vítimas de 

tráfico de pessoas sofrem exploração 
sexual 

http://bit.ly/2NYA9uf  

Câmara 14/04/2015 
Parlamentares cobram execução de 

políticas de combate à violência contra a 
mulher 

http://bit.ly/2DRmyjF  

Câmara 20/03/2015 
Comissão vai debater atraso de ações 
sociais na construção da hidrelétrica de 

Belo Monte 
http://bit.ly/2QrA0wh  

https://bbc.in/2wYj3lQ
https://bbc.in/2wZKhs6
https://bbc.in/2oVGPu4
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Câmara 17/03/2015 
Parlamentar alerta sobre tráfico de 

pessoas 
http://bit.ly/2DQEawe  

Câmara 16/03/2015 
Violência contra a mulher: balanço da 

situação 
http://bit.ly/2P2SFxT  

Câmara 11/03/2015 
Aprovado na CCJ projeto que torna crime 

aliciar pessoas para tráfico de órgãos 
http://bit.ly/2zMn6U6  

Câmara 27/02/2015 
Plenário aprova texto que facilita 
repressão ao tráfico de pessoas 

http://bit.ly/2y6OPg0  

Câmara 26/02/2015 
Câmara aprova projeto que facilita 
repressão ao tráfico de pessoas 

http://bit.ly/2xSnBKO  

Câmara 26/02/2015 
Texto cria regras para vítimas 

estrangeiras e adoções internacionais 
http://bit.ly/2P5qizl  

Câmara 26/02/2015 Pena para tráfico de pessoas aumentará http://bit.ly/2xToh2t  

Câmara 26/02/2015 
Plenário aprova projeto que coíbe tráfico 

de pessoas 
http://bit.ly/2OziKba  

Câmara 29/12/2015 
CCJ aprova propostas que visam o 

combate ao tráfico de drogas 
http://bit.ly/2NUMgIC  

Câmara 21/12/2015 
Confira projetos aprovados na área de 

segurança em 2015 
http://bit.ly/2RgZwp7  

Câmara 17/12/2015 
CPI dos Crimes Cibernéticos quer discutir 

bloqueio do Whatsapp 
http://bit.ly/2Iys8WW  

Câmara 30/11/2015 
Juízes podem ser obrigados a consultar 

cadastro de crianças antes de decidir 
sobre a adoção 

http://bit.ly/2DO1KcN  

Câmara 27/11/2015 
Projeto cassa CNPJ de empresa ligada a 
tráfico de pessoas ou exploração sexual 

http://bit.ly/2Ng0uPd  

Correio do 
Estado 

09/07/2015 
Tráfico de pessoas é terceiro crime mais 

lucrativo do mundo 
http://bit.ly/2MnR7g5  

EBC 30/07/2015 
Brasil teve 254 vítimas de tráfico de 

pessoas em 2013 
http://bit.ly/2CDDV6P  

EBC 26/07/2015 
Semana de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas começa nesta segunda-feira 
http://bit.ly/2NuCrAc  

EBC 10/02/2015 
Crimes de racismo, xenofobia e tráfico de 

pessoas cresceram na internet 
http://bit.ly/2x3AX6x  

EBC 22/05/2015 
Brasil, Colômbia e Peru formam rede para 

combater tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2wZygCT  

EBC 28/01/2015 
SP: agropecuária, setor têxtil e construção 

lideram casos de trabalho escravo 
http://bit.ly/2Qkc9zi  

EBC 01/06/2015 
Rússia quer clareza na resolução sobre 

combate ao tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2MiWxIS 

EBC 26/06/2015 
Mercosul tem documento contra tráfico de 

pessoas e trabalho escravo 
http://bit.ly/2oWUiSE  

EBC 03/07/2015 
ONU pede reforço na segurança de 

fronteiras no sudeste asiático 
http://bit.ly/2x528Nr  

EBC 02/12/2015 ONU quer erradicar escravidão moderna http://bit.ly/2NCgLCf  

El País 16/09/2015 
Facebook, o grande mercado dos 

traficantes de seres humanos 
http://bit.ly/2MorknI  

El País 25/05/2015 
Malásia encontra 139 covas em 28 
campos clandestinos de imigrantes 

http://bit.ly/2QpnUEL  

EXAME 29/08/2015 México prende 11 por tráfico de pessoas https://abr.ai/2CFla38  

Fantástico 03/05/2015 
Itamaraty diz que existem 2.787 

brasileiros presos no exterior 
https://glo.bo/2N8J5wz  

G1 28/07/2015 
Campanha 'Coração Azul' alerta sobre 

tráfico humano em Manaus 
https://glo.bo/2O18VyR  

G1 24/07/2015 
AP registrou 16 casos de tráfico de 

pessoas em quatro anos, diz Sejusp 
https://glo.bo/2x3IOQy 
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G1 08/06/2015 
Mianmar já prendeu mais de 90 suspeitos 

de tráfico de pessoas 
https://glo.bo/2N59s6A  

G1 29/04/2015 
Filipina foi poupada de execução para 

ajudar em processo sobre tráfico 
https://glo.bo/2Nxno8L  

G1 27/07/2015 
Tráfico de pessoas é uma realidade no 

Acre, diz secretário 
https://glo.bo/2Qk6XeK  

G1 13/07/2015 
MPF apura novos casos de crianças 

traficadas de orfanato ao exterior 
https://glo.bo/2O5CtvB  

G1 09/07/2015 
MPTE denuncia tráfico de pessoas para 

trabalho escravo no Sertão de PE 
https://glo.bo/2Qhi9J3  

G1 14/09/2015 
União Europeia vai usar força contra 
tráfico de pessoas no Mediterrâneo 

https://glo.bo/2QmpJlR  

G1 30/05/2015 
Vítimas de tráfico humano contam 

aterrorizante odisseia até a Malásia 
https://glo.bo/2NtapFn  

G1 25/09/2015 
Casal é preso suspeito de explorar 
prostituição e tráfico de pessoas 

https://glo.bo/2O7NWd
P  

G1 08/09/2015 
BBC flagra atuação de traficantes de 

pessoas na Turquia 
https://glo.bo/2MhAYIU  

G1 16/09/2015 
Operações da PF contra câmbio ilegal e 

tráfico de pessoas prende 9, no PA 
https://glo.bo/2N4viHn  

G1 28/08/2015 
Shopping em Manaus recebe exposição 

sobre tráfico de pessoas 
https://glo.bo/2O93yxR  

G1 09/01/2015 
Polícias do AP e da Guiana Francesa 

reforçam fiscalização na fronteira 
https://glo.bo/2MmzdKj  

G1 04/05/2015 
Polícia tailandesa prende suspeito de 
comandar campo da morte na selva 

https://glo.bo/2OabTBr  

G1 03/05/2015 
Unicef alerta sobre risco de tráfico de 

crianças após terremoto no Nepal 
https://glo.bo/2Oa4rGx  

G1 11/05/2015 
Milhares de imigrantes de etnia 

muçulmana perseguida ficam à deriva na 
costa da Tailândia 

https://glo.bo/2CMxJd4  

G1 24/09/2015 
União Europeia vai usar navios militares 

contra traficantes de pessoas 
https://glo.bo/2NGjryZ  

G1 29/09/2015 
O que há por trás da crise de imigrantes 

na Europa? 
https://glo.bo/2N9Zz7W  

G1 07/08/2015 
Itália prende traficantes de pessoas da 

Líbia e Argélia após naufrágio 
https://glo.bo/2p1zbyd  

G1 14/05/2015 
Prefeitura de SP publica decreto para 

erradicação do trabalho escravo 
https://glo.bo/2Ob2Jom  

G1 10/03/2015 
Polícia esvazia prédio na Liberdade, em 

SP, para investigar série de crimes 
https://glo.bo/2x10P36  

G1 17/05/2015 
Crise dos migrantes põe à prova a tímida 

diplomacia do sudeste asiático 
https://glo.bo/2x1rHA2  

G1 07/03/2015 
Atendimento às mulheres vítimas de 
violência está parado em 4 cidades 

https://glo.bo/2QiXpkh  

Globo News 31/07/2015 
Veja como denunciar o tráfico de pessoas 

no Brasil 
https://glo.bo/2oTC5oO  

Governo do 
Brasil 

30/07/2015 
ONU reconhece ações do governo 

brasileiro para combater o tráfico de 
pessoas 

http://bit.ly/2Qpatoe  

Governo do 
Brasil 

31/03/2015 
Brasil investe em ações de combate ao 

tráfico de mulheres 
http://bit.ly/2MYepy5  

Governo do 
Brasil 

30/01/2015 
Governo divulga balanço do plano de 
enfrentamento ao tráfico de pessoas 

http://bit.ly/2wZc6Rq  

Jornal de 
Brasília 

15/09/2015 
Quadrilha envolvida em tráfico de pessoas 

é denunciada pelo MPDFT 
http://bit.ly/2Ql1Uea  

Jornal de 28/08/2015 Suspeitos de traficar pessoas para http://bit.ly/2O99Z3Z  
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Brasília prostituição são presos pela Polícia Civil 

R7 02/08/2015 
Redes de tráfico humano jogam milhões 

de mulheres na prostituição na Índia 
http://bit.ly/2NyB4k6 

R7 21/04/2015 
Europa anuncia 10 medidas para 

combater o tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2QkdK8g  

R7 22/05/2015 
Rohingyas, da segregação em Mianmar 

às redes de tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2wWuFEM  

R7 08/07/2015 
Coração Azul: Campanha contra tráfico de 

pessoas é lançada na Bahia 
http://bit.ly/2oW55MO 

R7 30/07/2015 
Casos de brasileiros traficados para o 

exterior eram 62 em 2013, aponta 
Ministério da Justiça 

http://bit.ly/2Mn9bXm  

R7 28/08/2015 
Polícia prende suspeitos de manter 

mulheres como "escravas sexuais" em 
cárcere privado no DF 

http://bit.ly/2MotZOe  

Rede Brasil 
Atual 

29/01/2015 
Casos de tráfico de pessoas e trabalho 

escravo estão espalhados por São Paulo 
http://bit.ly/2Ny4sXz 

Terra 02/07/2015 
Asean reforça luta contra o tráfico de 

pessoas na região 
http://bit.ly/2N5xSx3  

Terra 15/05/2015 
O grande negócio do tráfico de pessoas 

no sudeste asiático 
http://bit.ly/2MhhZhu  

Terra 05/05/2015 
Tailândia: 2º suposto acampamento de 

tráfico humano é achado 
http://bit.ly/2N6AM4v  

Terra 01/06/2015 
De turismo sexual a trabalhos forçados, a 

escravidão ainda reina no Quênia 
http://bit.ly/2MlC1Yo  

Último 
Segundo 

26/02/2015 
Câmara aprova projeto que define adoção 

ilegal como crime de tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2O4Rwph  

Último 
Segundo 

21/05/2015 
Traficada aos 11 anos, menina relata 
rotina como escrava sexual na Índia 

http://bit.ly/2MnQJhD  

Último 
Segundo 

14/10/2015 
Ministério da Justiça "confunde" 

escravidão com imigração e gera revolta 
na web 

http://bit.ly/2QjD4v0  

Uol 09/12/2015 
Projeto de casal brasileiro resgata 

meninas vítimas do tráfico no Nepal 
http://bit.ly/2x412m1  

Yahoo 
Notícias 

29/11/2015 
Freiras se transformam em prostitutas 

para combater o tráfico de pessoas 
http://bit.ly/2Mj2mGm  
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