Programação
De 01 a 29 de julho
18 Episódios- online
Pílulas do Conhecimento
Debates -Ao Vivo
Certificados*
100% Gratuito

Horário de Brasília

LIVRE PARTICIPAÇÃO
INCRIÇÕES:

*Veja o regulamento

Mediação: Andrea Gondim MPT/MA;
Cristiane Sbalqueiro- MPT/PR e
Graziella Rocha- Asbrad.

https://www.youtube.com/asbrad

EPISÓDIO 01
01 de julho - Quinta-feira
TEMA: Liberdade no Ar - Início da temporada
Sinopse: No primeiro episódio, aborda-se a importância da atuação interinstitucional e do
engajamento da sociedade para a prevenção ao tráfico de pessoas no Brasil. Serão
esclarecidas as dúvidas sobre os certificados de participação.
Dalila Figueiredo
Convidados (as):
Presidente da Asbrad
Andrea Gondim
Lívia Miraglia
Procuradora do Ministério Público do Trabalho /MA
Professora de Direito do
Gerente do Projeto Estratégico Liberdade no Ar
Trabalho da UFMG.
Alberto Balazeiro
Coord. da Clínica de Trabalho
Procurador-Geral do Trabalho
Escravo e Tráfico de Pessoas.

EPISÓDIO 02
02 de julho - Sexta-feira
TEMA: Sociedade Civil – A Importância do Trabalho de Base
Sinopse: Abordam-se as estratégias da sociedade civil
para garantir direitos em contextos de extrema vulnerabilidade.
Reflete-se sobre a importância do trabalho de base para alertar e mobilizar
a sociedade na luta contra o tráfico de pessoas.
Pílula do conhecimento: Definição de tráfico de pessoas.
Convidados (as):
Irmã Eurides Alves de Oliveira, ICM
Frei Xavier Plassat
Rede Um Grito Pela Vida - SP e da Comissão Episcopal Coordenação da Campanha
Pastoral de Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB Nacional da CPT contra o
Padre Paolo Parise
trabalho escravo.
Diretor do Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz
EPISÓDIO 03
05 de julho - Segunda-feira
TEMA: Repressão ao Crime Transnacional
Sinopse: Aborda-se o panorama global do tráfico de pessoas e das estratégias de cooperação
internacional para repressão ao tráfico de pessoas.
Pílula do conhecimento: Aspectos da cooperação no eixo repressão da Lei nº 13.343/2016.
Convidados:
Julio César Baida Filho
Delegado de Polícia Federal
Oficial de Ligação na Delegação Brasileira permanente junto à Organização da Aviação Civil
Internacional - OACI
Joziel Brito de Barros
Delegado de Polícia Federal
Chefe do Serviço de Repressão ao Tráfico de Pessoas
Raymundo Nonato de Freitas Junior
Assessor de Diretoria da ANAC

EPISÓDIO 04
06 de julho - Terça-feira
TEMA: Amor Romântico - ferramenta de coerção
Sinopse: Pondera-se sobre a conexão entre a violência doméstica e o
tráfico de pessoas. As convidadas refletem sobre os aspectos de
dominação das culturas patriarcais que fazem com que o amor romântico
seja um canal para o aliciamento das vítimas.
Pílula de conhecimento: Formas de violência previstas na Lei Maria da
Penha - Lei nº 11.340/2006.
Convidadas:
Dalila Figueiredo
Carolina Scodeler
Presidente da Asbrad.
Psicóloga e Produtora de Conteúdo do @aurumddh
Coordenadora da Casa Abrigo
Sobrevivente de uma relação abusiva no Marrocos.
Reflorescer- equipamento para
Meiry Correa
mulheres em risco de morte.
Professora e Pesquisadora da Universidade de Sevilla
EPISÓDIO 05
07 de julho - Quarta-feira
TEMA: Indústria Pornográfica e Exploração Laboral
Sinopse: Debate-se sobre a conexão entre o tráfico de pessoas e a exploração
laboral na indústria pornográfica. As convidadas abordam conceitos sobre a
liberdade do trabalho e as diversas formas de exploração relacionadas à indústria
da pornografia.
Pílula do conhecimento: Crimes contra a dignidade sexual e o tráfico de pessoas.
Extorsão - Art. 158 do Código Penal. Registro não autorizado da intimidade sexual
Art. 216-B do Código Penal.
Convidadas:
Ana Lara Camargo de Castro
Promotora de Justiça do Ministério Público/MS
Thaís Dumêt Faria
Oficial Técnica- Escritório da OIT no Brasil
Atriz de conteúdos adultos- A confirmar.

EPISÓDIO 06
08 de julho - Quinta-feira
TEMA: Atendimento Humanizado às Pessoas Trans
Sinopse: São abordados os fatores de vulnerabilidade das pessoas trans.
Ressaltam-se os aspectos essenciais para o aprimoramento da rede de
enfrentamento ao tráfico de pessoas para a produção de um atendimento
interdisciplinar humanizado e livre de estigmas sociais.
Pílula do conhecimento: Conceito de identidade de gênero. Art. 3º, IV, da C.F.
consagrando o direito à igualdade, mais especificamente, ao respeito à diferença
e a não discriminação, correlacionados à livre expressão sexual.
Convidados(as):
Magno Riga
Ana Carolina Roman
Auditor-Fiscal do Trabalho
Procuradora do Ministério Público Federal/DF
Coordenador de Equipe do
Erik Ferraz
GEFM de combate ao
Oficial de Projetos
trabalho escravo.
Escritório da OIT no Brasil
Subsecretaria de Inspeção
Tatiana Simonetti
do Trabalho.
Procuradora do Ministério Público do
Beth Fernandes
Trabalho/SP
Psicóloga e presidente da
Astral-GO
EPISÓDIO 07
12 de julho - Segunda-feira
TEMA: Trabalho escravo - Conceito e Percepções do Judiciário
Sinopse: Realizam-se análises sobre o conceito de trabalho escravo contemporâneo
e a percepção do Poder Judiciário e da sociedade sobre esse tema.
Pílula do conhecimento: Conceito de trabalho análogo ao escravo - art. 149 do Código Penal.
Convidados(as):
Daniele Muller
Juíza do Trabalho.
Ricardo Rezende Figueira
Coordenador do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo no NEPP-DH/UFRJ.

EPISÓDIO 08
13 de julho - Terça-feira
TEMA: Navios de Cruzeiros
Sinopse: Reflete-se sobre situações de exploração laboral em navios de cruzeiros,
considerando as dificuldades de fiscalização das embarcações marítimas e da garantia
dos direitos das vítimas.
Pílula do conhecimento: O que é o direito marítimo?
Convidados:
Alexandre Lyra
Auditor Fiscal do Trabalho/ RJ
Márcio Freitas de Castelo Branco
Ex-tripulante de navio de cruzeiros
Membro da Organização de Vítimas de Cruzeiros do Brasil - OVC Brasil
Rafael Garcia Rodrigues
Procurador do Ministério Público do Trabalho/RJ
EPISÓDIO 09
14 de julho - Quarta-Feira
TEMA: MAPEAR Tráfico de Pessoas nas Rodovias Federais – Lançamento da pesquisa
Sinopse: Serão debatidas as principais características do tráfico de pessoas no Brasil,
considerando os aspectos do tráfico interno, especialmente para fins de exploração sexual
de crianças e adolescentes. O episódio marca o lançamento da pesquisa Mapeamento do
Tráfico de Pessoas no Brasil
Pílula do conhecimento: Conceito de Exploração sexual de crianças e adolescentes.
Convidados(as):
Eva Cristina Dengler
Gerente de Programas e Relações Empresariais da Childhood Brasil
João Gabriel Dadalt
Chefe do Serviço de Direitos Humanos da PRF
Graziella Rocha
Coordenadora do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Asbrad.

EPISÓDIO 10
15 de julho - Quinta-feira
TEMA: Lei Geral – Interface entre os Aspectos Penais e Trabalhistas
Sinopse: Reflete-se sobre os avanços e as lacunas do ordenamento jurídico, após cinco
anos da implementação da Lei 13.443/16 e a interface entre as ações na Justiça Criminal
e na Justiça do Trabalho.
Pílula de conhecimento: cooperação entre as instâncias do direito do trabalho e do
direito penal.
Convidados:
Carlos Haddad
Juiz federal e Professor da UFMG
Sebastião Vieira Caixeta
Conselheiro Nacional do Ministério Público
Presidente do Comitê Nacional do Ministério Público de Combate ao Trabalho em
Condições Análogas à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas
Procurador Regional do Trabalho da 10ª Região
EPISÓDIO 11
19 de julho - Segunda-feira
TEMA: Trabalho Doméstico
Sinopse: Problematizam-se as possibilidades de identificação de casos
em casas particulares e as alternativas para garantia dos direitos e
empoderamento das pessoas resgatadas.
Pílula do Conhecimento: Direitos de trabalhadores domésticos
Convidados(as):
Madalena Gordiano
Trabalhadora Doméstica resgatada em MG
Isabella Filueiras Gomes
Procuradora do Ministério Público do Trabalho/MG
Humberto Monteiro Camasmie
Auditor-Fiscal do Trabalho /MG

EPISÓDIO 12
20 de julho – Terça-feira
TEMA: O Papel do Setor Financeiro no Combate ao Crime
Sinopse: O tema do tráfico de pessoas é pensando sob a perspectiva de engrenagem
do capitalismo. Refletem-se sobre as alternativas de enfrentamento, a partir do
movimento Finanças Contra a Escravidão (FAST) e de estratégias globais de compliance.
Convidados(as):
Christiane Vieira Nogueira
Procuradora do Ministério Público do Trabalho/CE
Leonardo Sakamoto
Jornalista e conselheiro do Fundo das Nações Unidas contra a Escravidão
EPISÓDIO 13
21 de julho – Quarta-feira
TEMA: Jornalismo Investigativo
Sinopse: Neste episódio, reflete-se sobre os cuidados no processo de investigação da
notícia considerando os riscos da apuração e a necessidade de proteção das vítimas.
Convidados (as):
Roberto Cabrini
Jornalista- Record TV
Victor Ferreira
Repórter da Globo / GloboNews
Luiza Souto
Redatora Universa/UOL
Leandro Barbosa
Repórter- Freelancer

EPISÓDIO 14
22 de julho - Quinta-feira
TEMA: Boas práticas no Combate ao Tráfico de Pessoas
Sinopse: Demonstram-se boas práticas e metodologias que colaboram com o
enfrentamento ao tráfico de pessoas e podem ser replicadas em todo o Brasil.
Convidadas:
Guadalupe Louro Turos Couto
Maholi Leonet
Procuradora do Ministério Público do Trabalho - RJ
Advogada- Venezuelana
Gerente do Projeto Ação Integrada
Projeto Mundo Plural da Asbrad
Lívia Miraglia
Natália Suzuki
Professora de Direito do Trabalho da UFMG.
ONG Repórter Brasil
Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas.
Projeto Escravo Nem Pensar

EPISÓDIO 15
26 de julho - Segunda-feira
TEMA: Experiências Internacionais
Sinopse: Conheceremos o panorama do tráfico de pessoas no contexto
internacional e as estratégias de atuação por meio da cooperação internacional. O
episódio destacará a situação em Moçambique. O país sofre uma "coincidência
fatal" ao passar por uma época de ciclones ativos, quando enfrenta a violência de
grupos extremistas, o descaso dos governos locais e os efeitos da pandemia.
Convidados(as):
Charles Moniz
Ponto focal de prevenção e combate ao tráfico humano, na província de NampulaMoçambique
Heloísa Greco
Especialista no Combate ao Tráfico de Pessoas –UNODC Brasil
Natália Maciel
Coordenadora de Projetos -OIM Brasil

EPISÓDIO 16
27 de julho - Terça-feira
Tema: Vulnerabilidades de Migrantes Brasileiros(as)
Sinopse: Neste episódio, reflete-se sobre as dificuldades na garantia de direitos aos
brasileiros e brasileiras retornados do exterior e os fatores de risco ao tráfico de pessoas.
Pílula do Conhecimento: Distinção entre os conceitos de contrabando de migrantes,
deportados, retornados e inadmitidos.
Convidados(as):
Guilherme Otero
Coordenador de Projetos e Chefe do Escritório da OIM em São Paulo
Taís Avelar*
Brasileira resgatada do tráfico de pessoas na Europa. Beneficiária do Programa de Retorno
Voluntário da OIM, apoiada pela Asbrad.
EPISÓDIO 17
28 de julho - Quarta-feira
TEMA: Riscos das Políticas anti-imigração
Sinopse: Debate-se sobre o contexto do fechamento das fronteiras no
período da pandemia e como as políticas anti-imigração afetam os direitos dos migrantes e
facilitam as ações de traficantes de pessoas.
Pílulas do conhecimento: Conceito da não devolução.
Convidados(as):
Joaninha Honório Madeira
Camila Asano
Diretora de Programas da Conectas Direitos Humanos Irmã da Imaculada Conceição
Missionária da Rede Itinerante da
João Chaves
REPAM
Defensor Público Federal (DPU)
EPISÓDIO 18
29 de julho – Quinta-feira
TEMA: A luta continua: episódio final
Sinopse: No episódio final coordenadores (as) dos Núcleos de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas, Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante,
Coordenação Nacional e Secretarias Executivas, debatem estratégias conjuntas para a
manutenção de uma agenda de combate ao tráfico de pessoas em todo o Brasil.

*REGULAMENTO PARA OS CERTIFICADOS
Certificados de participação:

1.

Todos os dias, durante a transmissão ao Vivo, no chat do Canal do
Youtube/Asbrad, serão disponibilizados QR CODES, para cadastro e obtenção
dos certificados de participação no episódio do dia;
2. Cada certificado totalizará 02 horas de atividades;
3. Os certificados de participação serão digitais, emitidos automaticamente e
enviados para o e-mail cadastrado;
4. Necessariamente, para cada episódio assistido, deverá ser realizado um
cadastro para a obtenção dos certificados de participação do dia.
5. Aqueles que obtiverem 14 certificados de participação, se assim desejarem,
poderão convertê-los em um certificado único de Curso de Inverno emitido
pela Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG.
Certificado de curso de inverno:
1.

2.

No dia 29 de julho, durante o último episódio da Websérie, a Clínica do
Trabalho Escravo abrirá as inscrições para a conversão dos certificados de
participação em um certificado único de Curso de Inverno – chancelado pela
Universidade Federal de Minas Gerais e totalizando 40 horas de atividades.
Para obter o certificado do Curso de Inverno, você terá que:
2.1- A partir do dia 29 de julho, acessar ao site da Clínica do Trabalho
Escravo https://www.clinicatrabalhoescravo.com;
2.2- Clicar na logo da WebSérie Sobre Tráfico de Pessoas no Brasil;
2.3- Realizar um cadastro informando o seu nome completo e e-mail;
2.4- Anexar 14 certificados de participação obtidos ao longo da
Websérie;
2.5- Responder a um quiz referente aos temas abordados na Websérie.

2.6- O prazo para essa atividade será do dia 29/07/2021 a 02/08/2021.

Dúvidas frequentes:
1.

Por que preciso me cadastrar todos os dias para receber os certificados de
participação? Porque o nosso curso é democraticamente oferecido, no Youtube, para
um número imprevisível de pessoas. Considerando nossa força de trabalho e recursos
disponíveis, a emissão automática e diária é a melhor solução para assegurar que
somente receberão os certificados aqueles que, de fato, acompanharam os episódios da
Websérie.

2.

Eu posso obter o certificado somente de 01 dia que acompanhei? Sim. Não existem
limites quanto ao número de certificados de participação que poderão ser obtidos.
Cada episódio totalizará 02 horas de atividades.

3.

Por que preciso realizar um cadastro no site da Clínica e responder a um questionário
para obter o certificado de Curso de Inverno? Os certificados Curso de Inverno serão
emitidos pela Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Portanto, é
preciso cadastrar-se no sistema da Universidade e responder a um questionário que
assegurará que você de fato prestou atenção aos debates da Websérie. Precisamos
valorizar nossos expectadores assíduos!

4.

Por que para obter o certificado de Curso de Inverno eu preciso anexar 14 certificados
de participação? Porque essa é a forma de comprovar que você acompanhou os
episódios da Websérie.

5.

Se eu perder 01 arquivo e só conseguir apresentar 13 certificados de participação eu
posso conseguir o certificado de Curso de Inverno? Não. Neste caso, infelizmente, você
perderá o direito de solicitar a conversão dos certificados de participação em um
certificado de Curso de Inverno. Para evitar que isso aconteça, lembre-se de salvar os
certificados de participação em uma pasta no seu computador. Observe que a
Websérie totaliza 18 episódios e que estamos solicitando 14 comprovações.

Ainda ficou alguma dúvida?
Escreva para: projetos@asbrad.org.br

PROJETO SEM FINS LUCRATIVOS
PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS
*Programação sujeita a alterações

