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AMÉRICA/BRASIL - “Jogue a favor da vida”: milhares se mobilizam contra
o tráfico de pessoas
Brasília (Agência Fides) – Mais de 30 mil religiosas, quase 8 mil sacerdotes e cerca de 2.700 irmãos religiosos
estão engajados em “uma campanha de prevenção que terá início em 18 de maio em todas as cidades-sede da
Copa do Mundo de Futebol, até o fim da competição”, para aumentar a conscientização da população sobre
problemas como o tráfico de seres humanos e a exploração sexual no país.
Trata-se da campanha “Jogue a favor da vida”, promovida pela Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), que
está em seus últimos preparativos, segundo nota recebida pela Agência Fides. Irmã Eurides de Oliveira,
coordenadora da rede “Um grito pela vida”, encarregada de preparar a campanha, informa que a ação de
sacerdotes e religiosos vai se concentrar principalmente na “prevenção e informação”. Em rodoviárias, na rede de
transportes públicos, nos aeroportos e hotéis da cidades-sede dos jogos, será distribuído material impresso sobre a
prevenção das diferentes formas de tráfico de pessoas.
Dados recolhidos pela organização informam que o tráfico de seres humanos e a exploração sexual constituem
uma ameaça para muitas crianças, jovens e adultos, movimentando bilhões de dólares. Eventos internacionais
como a Copa do Mundo de Futebol “podem ser ocasiões para a prática deste crime”, a partir do momento que “em
muitos casos, as crianças são adotadas ilegalmente, os adolescentes são inicialmente envolvidos na promoção do
esporte, mas depois são imersos em redes de exploração sexual”, frisa a nota da CRB.
A campanha “Jogue a favor da vida” tem o apoio de organizações locais e internacionais, como a Comissão
Pastoral da Infância, o ministério brasileiro e a Caritas Internacional.
(CE) (Agência Fides, 17/02/2014)
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