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AMÉRICA/BRASIL - “Jogue a favor da Vida”: campanha contra o tráfico de
pessoas em vista da copa do mundo de futebol
Brasília (Agência Fides) – Cerca de 150 religiosos do Brasil, ao lado de representantes da Alemanha, Colômbia,
Bolívia e Uruguai, lançaram em Brasília (DF), a campanha “Jogue a favor da Vida”, para sensibilizar a sociedade
para o problema do tráfico de seres humanos em grandes eventos, como o próximo campeonato mundial de
futebol. A campanha é organizada pela rede “Um grito pela Vida”, formado por religiosos e religiosas que
trabalham no Brasil em nível nacional na prevenção do tráfico de seres humanos.
Durante a apresentação da campanha, como refere a nota enviada à Agência Fides pelas POM do Brasil, os
membros da coordenação central ilustraram o significado do logotipo: as mãos são o símbolo da força e da vida; a
bola explicita a relação com o esporte, principalmente com o futebol, paixão nacional; o verbo “jogar” no
imperativo (“jogue”) visa estimular a ação e a reação; o outro verbo, “denunciar”, associado ao verbo jogar,
convida a realizar um gesto de amor e de justiça a uma colaboração. A coordenadora geral da campanha, Irmã
Eurides de Oliveira, explicou que a campanha é de prevenção e de informação. O material impresso com
indicações sobre o significado do tráfico e como preveni-lo será distribuído nas principais ruas da capital, nos
ônibus, aeroportos e hotéis da cidade que sediarão a Copa do Mundo, de 18 de maio de 2014 até o fim do evento.
Além da campanha, foi também apresentado o primeiro livro da Rede: um subsídio de formação sobre o tráfico de
pessoas. “É uma coletânea de textos – afirmou Irmã Eurides – escritos com a colaboração de diversos autores,
membros da Rede, para uma abordagem sociológica, eclesiológica e bíblica do tema, e uma coleta de textos,
orações e sugestões pedagógicas para a formação e a preparação dos agentes”. (CE) (Agência Fides, 20/11/2013)
> LINKS
O logotipo da campanha "Jogue a favor da vida” é::
http://fidesorg.blogspot.it/2013/11/gioca-per-la-vita-campagna-contro-la.html:
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