
Conheça alguns dos riscos que
você pode enfrentar seguindo
para outros países da região

1

help.unhcr.org/brazil
Para mais informações, acesse

Muitas vezes, os traficantes  mentem sobre as
condições da viagem, o país de destino, a
documentação, entre outras coisas. 

Ao longo da rota, você pode encontrar
pessoas oferecendo emprego ou outras
oportunidades que podem parecer muito
boas. Mas isso pode ser uma forma de engano
para traficar pessoas e explorá-las
sexualmente ou laboralmente. 

Mulheres, crianças e pessoas LGTBIQA+ podem
estar em maior risco de sofrerem violência sexual. 

Se você for sobrevivente desse tipo de violência,
informe-se no centro de saúde mais próximo da rota,
pois você necessitará de cuidados em até 72 horas
após o incidente. 

CONTRABANDO E
TRÁFICO DE PESSOAS  

VIOLÊNCIA E
ABUSO SEXUAL 

Ninguém pode pedir favores sexuais
em troca de acesso a serviços.

ATENÇÃO

Se lhe pedirem dinheiro ou favores de
qualquer natureza em troca de informações,
acesso a documentos ou serviços, diga NÃO! 

Todos os serviços das organizações
humanitárias são gratuitos e ninguém pode
cobrar para prestar informações ou
assistência humanitária.

EXPLORAÇÃO
E FRAUDE

Evite deixar crianças, adolescentes e pessoas que
necessitem de algum tipo de assistência sozinhas ou
sob os cuidados de estranhos. 

Em caso de separação, estabeleça um ponto de
encontro e garanta que cada membro da sua família
tenha informações sobre dados pessoais,
documentos e possíveis números de contato. 

SEPARAÇÃO
FAMILIAR
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Atenção à conjuntura política e social
de cada país em seu deslocamento

Proteja sua
documentação 

Evite viajar por zonas de conflito

Procure levar sempre consigo seus
documentos pessoais e de crianças,
adolescentes e demais dependentes.
Se puder, leve uma cópia extra em
outra parte da bagagem. 

Mantenha-se alerta a novas atualizações
e medidas governamentais

Se você sofrer alguma prisão ou dificuldade,
você tem direito a um advogado.
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Você sabia que a jornada pela
floresta de Darién  pode colocar sua
vida e a de sua família em risco?

Você se expõe a:

Temperaturas de até 35º C

Violência física ou sexual

Desgaste físico em travessias
longas e perigosas na floresta

Acidentes devido às
condições do terreno 

Separação e
desaparecimento familiarExtorsão

Roubo

Risco de afogamento nas
correntezas dos rios

Tráfico de seres 
humanos, incluindo
exploração sexual e laboral

Mordidas ou ataques
de animais selvagens 
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