Centro Humanitário de Apoio à Mulher
CHAME (1994/2001)
Centro Humanitário de Apoio à Mulher projeto de extensão do NEIM
criado em 1994 a partir de uma demanda do Centro de Informação para
Mulheres FIZ (Fraueninformationszentrum) da Suíça, baseada na
constatação do alto percentual de brasileiras envolvidas em casos do tráfico internacional de
mulheres e na necessidade de estabelecer políticas de prevenção nos países de origem. Em
agosto de 2001 a equipe do Chame desligou-se do NEIM passando a constituir-se como
organização não governamental.

Objetivos:
• Sensibilizar e mobilizar a população e o poder publico para a realidade do trafico de
mulheres e turismo sexual;
• Buscar desvincular a compreensão do trafico ligado somente à prostituição;
• Mapear e caracterizar a realidade complexa que promove o tráfico de mulheres e o turismo
sexual;
• Discutir as leis existentes que protegem a mulher e assessorar na elaboração de novas leis;
• Elaborar programas de prevenção para a rede de escolas publicas e privadas.

Principais atividades realizadas:
• Cursos de Sensibilização de Multiplicadores (de 1998 a 2000 foram realizados 21 cursos
atingindo cerca de 585 voluntários);
• Palestras e Conferências nas Escolas Públicas e Privadas.

Elaboração e publicação de material educativo:
• Migração feminina internacional: causas e conseqüências
• Uma canção para o futuro
• O que é que a Bahia tem?
• Europa - O conto que não se conta
• Cursos de Formação de Monitores: Turismo sexual, relações de
gênero e tráfico internacional de mulheres. Chame/Neim.1999

Entidades parceiras:
Centro de Informação para Mulheres FIZ (Suíça)
UNICEF
CEDECA
Conselho Municipal da Mulher

Financiadores:
Caritas Suíça
Heks Suíça
Terre dês Hommes- Suíça
Associação de Mulheres Católicas da Suíça
Fundação Heinrich Boll Alemanha

Equipe responsável:
Coordenação geral: Ana Alice Costa
Coordenação técnica: Jacqueline Souza Leite
Equipe técnica:
Luiza Hubel
Maria Aparecida Santos
Maria José Bacelar Guimarães

