PRF aponta locais vulneráveis
à exploração sexual infantil
no Pará
BR-163 e a BR-010 são as que apresentam maior número de
pontos.
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A BR-163, conhecida como Santarém-Cuiabá, e a BR-010, a BelémBrasília, são as principais rodovias com pontos vulneráveis à
exploração sexual infantil no Pará. De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), foram constatados 84 locais de
vulnerabilidade no estado, mas em nenhum se verificou o crime
de exploração sexual.
O Pará é o terceiro estado com o maior número de locais
propícios à exploração sexual, ficando atrás apenas de Minas
Gerais e Bahia. Esses são dados de uma pesquisa realizada
entre 2013 e 2014 pela PRF em parceria com a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), Childhood Brasil, Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República e, esse ano,
com o Ministério Público do Trabalho.
“Foi constatada a presença de crianças e adolescentes em
situação de risco, próximo a locais que vendem bebidas, homens
mais velhos. Nesses locais foram encontradas crianças, mas não
as ocorrências, somente as crianças e adolescentes expostos a
situações de risco”, disse Marisol Teixeira, agente da PRF no
estado.
Pesquisa
De acordo com o estudo, os pontos vulneráveis são ambientes ou

estabelecimentos em que há adultos se prostituindo, falta de
iluminação e ausência de vigilância privada, além de serem
locais de parada costumeira de veículos e de consumo de bebida
alcoólica. Os mais comuns são lanchonetes e postos de
combustível. Eles são divididos em críticos, de alto risco,
médio risco e baixo risco.
Nesta edição, realizada entre 2013 e 2014, identificou-se um
total de 1.969 pontos vulneráveis à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes nas rodovias federais. Desse total,
566 foram considerados pontos críticos; 538, com alto risco;
555, com médio risco; e, por fim, 310 pontos foram avaliados
como de baixo risco.
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