
RELATÓRIO 
DE IMPACTO
Celebrando o trabalho que 
doadores solidários, como 
você, tornam possível.
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Querido doador, 
Sua doação transforma vidas
Todos os dias, milhares de pessoas são forçadas a abandonar suas casas para escapar 
da guerra, conflito ou perseguição, e cada uma tem sua jornada única de vida. Neste 
relatório, você, querido doador, conhecerá histórias que foram transformadas graças à sua 
ajuda no ano passado. 

Você decidiu agir diante do sofrimento de crianças, mulheres e homens, e ofertou 
empatia, gentileza e compreensão. Ao doar para o ACNUR, Agência da ONU para 
Refugiados, você ajuda a salvar vidas, proteger direitos humanos fundamentais e construir 
um futuro melhor para refugiados, deslocados internos e apátridas ao redor do mundo. 

Talvez eles não tenham a oportunidade de lhe agradecer pessoalmente, mas nós 
gostaríamos de fazê-lo: muito obrigado por demonstrar tanta compaixão e escolher 
ajudar pessoas que foram forçadas a deixar tudo para trás. Frente à onda crescente de 
medo, xenofobia e estereotipagem negativa, cada ação é muito importante. Nós todos 
temos um papel a cumprir e, juntos, estamos mostrando que as coisas podem mudar.

Conheça algumas das pessoas que tiveram suas vidas completamente 
transformadas em 2019 graças a doadores como você.

Depois de fugir da Venezuela, Darlys e seus filhos encontraram 
segurança em um abrigo do ACNUR na Colômbia.

 “Aqui, eu não tenho medo 
de dormir de noite”

Florence, mãe de cinco, conseguiu construir uma 
casa para sua família, através do programa de 
Assistência em Dinheiro do ACNUR.

“Estou feliz”

Com a ajuda do ACNUR, Dee Noe, de 96 anos, 
finalmente pôde retornar ao seu lar – após viver 
como refugiada na Tailândia por 30 anos.

“Eu terei paz de espírito”

Jose Egas, 
Representante do ACNUR no Brasil
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 “Em meio às crises 
simultâneas que vivemos e 
que abalam os refugiados 
com força ainda maior, contar 
com o seu apoio à Agência 
da ONU para Refugiados 
(ACNUR) é um sinal de 
imensa generosidade. Você 
ajuda a oferecer alívio, 
segurança e esperança às 
milhões de pessoas que 
foram forçadas a se deslocar 
e deixar tudo para trás. Entre 
elas estão milhares que 
vivem no Brasil e que, como 
este relatório ilustra, tiveram 
suas vidas positivamente 
impactadas por vocês. 
Agradecemos imensamente 
sua solidariedade"
Jose Egas, 
Representante do ACNUR no Brasil
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O DESAFIO

NOSSA RESPOSTA:

Mais de 60% dos 
refugiados do mundo vivem 
em áreas urbanas, não em 
campos de refugiados.

73% DOS REFUGIADOS  
vivem em países vizinhos (que dividem fronteiras com seus países de origem). 
Alguns desses Estados de acolhida são nações extremamente pobres que, 
ainda assim, abrigam um terço de todos os refugiados

135 PAÍSES 
em que o ACNUR está 
presente ao redor do mundo; 
de cidades movimentadas 
até áreas remotas

269 PROFISSIONAIS DE AJUDA 
HUMANITÁRIA TREINADOS 
enviados pelo ACNUR para 
locais de emergências em 2019, 
acompanhados de muitos outros 
especialistas temporários

APROXIMADAMENTE 90% 
das nossas equipes trabalham 
em campo, em contato 
direto com as pessoas que 
precisam de assistência

DENTRO DE 72 HORAS
o ACNUR consegue enviar 
equipes de emergência e 
assistência básica – por ar, 
terra ou mar – para assistir até 
600.000 pessoas deslocadas.

68% DE TODOS OS REFUGIADOS 
refugiados saíram de apenas cinco 
países: Síria, Venezuela, Afeganistão, 
Sudão do Sul e Mianmar

40% DOS REFUGIADOS DO 
MUNDO SÃO CRIANÇAS

79,5 MILHÕES  
de pessoas 

forçadas a se 
deslocar ao redor 

do mundo

45,7 MILHÕES  de pessoas deslocadas 
dentro de seus próprios países

26 MILHÕES de pessoas refugiadas

4,2 MILHÕES de solicitantes da 
condição de pessoa refugiada

VOCÊ SABIA?
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Em 2019, 
proximadamente 
422 milhões de 
dólares foram 
arrecadados 
através de 
doações de 
indivíduos, 
fundações, 
empresas 
e parceiros 
filantrópicos 
em mais de 75 
países ao redor 
do mundo. 

A SUA DOAÇÃO EM AÇÃO
O ACNUR foi criado há 70 anos para ajudar milhões de europeus que haviam 
fugido ou perdido suas casas durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, 
com a sua ajuda, continuamos a trabalhar arduamente para dar assistência 
aos refugiados, pessoas deslocadas e apátridas no mundo inteiro. 

Em 2019, doadores generosos como você fizeram a diferença nas vidas de 
quem teve que abandonar seus lares, devido à conflitos ou perseguição. Ao se 
juntar à nossa comunidade de doadores e apoiadores, você ajudou a salvar 
vidas, proteger direitos e construir futuros melhores  para famílias deslocadas.

No Brasil, o ACNUR coopera com os governos federal, estadual e 
municipal, além de outros organismos internacionais e agências da 
ONU. As três principais frentes de atuação nacional – Atendimento 
Emergencial, Abrigo e Serviços Essenciais e Interiorização – se realizam 
com organizações da sociedade civil parceiras e visam integrar o 
número crescente de refugiados e solicitantes de refúgio no país. 

Trata-se de um trabalho altamente especializado e que, 
em meio aos recordes recentes de pessoas deslocadas, 
só é possível com a ajuda de pessoas como você. 

Em nome de todos os nossos colaboradores e de todas as 
pessoas para quem trabalhamos, nosso muito obrigado. A sua 
gentileza sempre nos surpreende da melhor forma possível.
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Existem aproximadamente 5 milhões de pessoas 
venezuelanas refugiadas e migrantes pelo mundo, 
o maior êxodo da história latinoamericana recente. 
Eles deixaram para trás uma realidade de violência, 
insegurança, falta de alimentos, empregos, 
remédios e serviços básicos, resultado de uma 
crise que vem se intensificando na Venezuela 
desde 2017. O Brasil é um dos países que acolhe 
essas pessoas, que chegam pela fronteira com 
Roraima em busca de segurança e um futuro 
digno. Uma grande parcela é formada por famílias 
com crianças, mulheres grávidas e idosos. 

Segundo dados oficiais, há mais de 
264.000 venezuelanos no Brasil, incluindo 
aproximadamente 101.000 que fizeram 
solicitação da condição de pessoa refugiada 
e 46.000 reconhecidos como refugiados. Até 
o fim de 2019, cerca de 6.900 venezuelanos 
viviam em 13 abrigos temporários no estado 
de Roraima, enquanto outros estavam em 
situação ainda mais difícil fora dos abrigos. A 
resposta federal aos refugiados e migrantes 
da Venezuela, a Operação Acolhida, conta 
com o apoio de parceiros como o ACNUR.

Assim como em outros países, o ACNUR Brasil 
trabalha intensamente para oferecer proteção às 
pessoas que foram forçadas a deixar suas casas 

e comunidades em todas as etapas de suas 
jornadas, respondendo com ações que salvam 
vidas, protegendo seus direitos fundamentais 
e as ajudando a construir futuros melhores.

O QUE FAZEMOS:

● Fornecemos ajuda humanitária 
imediata, identificando e solucionando 
os casos mais vulneráveis

● Garantimos abrigo e serviços básicos para 
recém-chegados ao local de acolhida

● Promovemos a integração de pessoas 
refugiadas às comunidades que as 
acolhem, para que possam reconstruir 
suas vidas de forma autônoma

Tudo isso é feito em conjunto com 
autoridades nacionais e locais, organizações 
da sociedade civil e o setor privado. Esse 
trabalho de responsabilidade compartilhada 
se tornou referência global de boas práticas, 
especialmente por combinar assistência 
básica, integração socioeconômica e 
interiorização voluntária para outros estados. 
E os serviços essenciais que o ACNUR 
oferece a quem mais precisa só são possíveis 
graças ao apoio de doadores como você.
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ACOLHENDO PESSOAS  
REFUGIADAS NO BRASIL
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Jeniffer, uma das participantes 
do projeto "Costurando Sonhos"

   “A turma acabou 
virando uma família. 
Compartilhamos as 
mesmas dificuldades e 
os mesmos sonhos, e 
recebemos palavras 
de apoio de nossas 
colegas brasileira”
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OFERECENDO NOVAS 
OPORTUNIDAS AS MULHERES
Em Boa Vista, o projeto "Costurando Sonhos" 
criou novas perspectivas e amizades para dez 
mulheres que estão reerguendo suas vidas no 
Brasil. Refugiadas da Venezuela e do Haiti, elas 
viviam em situação de vulnerabilidade na cidade 
antes de ingressarem em um curso técnico de 
costura oferecido por uma cooperativa, algo que 
lhes abriu portas pessoais e profissionais.

A chance de integrá-las ao mercado de trabalho 
foi identificada por Promotores Comunitários, 
que fazem parte de uma iniciativa conjunta do 
ACNUR, Fundo de População das Nações Unidas 
e Serviço Jesuíta para Migrantes e Refugiados. 
Após a validação da ideia, o espaço das aulas 
foi revitalizado para receber as alunas, que 
aprenderam técnicas com as costureiras locais.

A experiência foi positiva para todas 
as partes. “[Antes] elas chegavam 
aqui em busca de emprego e não 
podíamos fazer nada. A partir do apoio 
que recebemos para conduzir o curso, 
foi possível oferecer o conhecimento 
para que elas se desenvolvam 
profissionalmente”, falou Maria Souza, 
uma das instrutoras. 

Hoje munidas de suas novas 
habilidades de costura, as mulheres 
se sentem mais preparadas para 
encontrar fontes de renda adequadas 
na região, e também mais fortes em 
termos de companheirismo.

77
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Janeiro: A rota 
marítima mais 
mortal do mundo
Ao longo de 2018, em média, seis 
refugiados e migrantes morreram 
por dia tentando chegar à Europa 
pelo Mar Mediterrâneo. Essa rota 
se tornou a travessia marítima mais 
mortal do mundo. Em janeiro de 
2019, infelizmente não foi diferente: 
dois naufrágios tiraram a vida de 
aproximadamente 170 pessoas. 
“Nós podemos colocar um ponto 
final nesta situação trágica, desde 
que tenhamos a coragem e visão 
estratégica para enxergarmos 
além da próxima embarcação e 
adotarmos uma abordagem de 
cooperação regional de longo-
prazo, que tenha, como eixo central, 
a vida e a dignidade humana”, disse 
Filippo Grandi, Alto Comissário da 
ONU para Refugiados.

Fevereiro: 3,4 
milhões de pessoas 
já deixaram a 
Venezuela
Um novo cálculo apontou que 
o número de refugiados e 
migrantes venezuelanos chegou 
a 3,4 milhões. O Brasil abrigava 
então 96 mil deles, a sexta maior 
concentração global. Para integrá-
los e ajudá-los a recomeçar, a 
Operação Acolhida – criada 
pelo governo federal e que 
conta com o ACNUR como 
parceiro – investiu em uma 
estratégia de interiorização. A 
aderência à iniciativa é voluntária 
e as pessoas voam de Boa Vista, 
capital de Roraima, já registradas, 
documentadas e imunizadas. Até 
fevereiro de 2019, mais de 4,7 
mil venezuelanos tinham sido 
beneficiados e passaram a viver 
em 17 estados brasileiros.

Março: Operação 
Acolhida celebra 
um ano em  
Boa Vista
Para comemorar o primeiro ano 
da Operação Acolhida, que visa 
coordenar e operacionalizar a 
resposta humanitária brasileira 
frente à crise na Venezuela, uma 
série de atividades culturais e 
esportivas foi organizada em 
Boa Vista para roraimenses e 
venezuelanos. Além de aproveitar 
corridas de rua, exposições e 
competições de futebol, vôlei e 
xadrez nos abrigos, a população 
local também conheceu mais de 
perto a realidade e os direitos 
dos refugiados e o importante 
trabalho que o ACNUR realiza com 
o apoio de doadores como você.

Ao doar para o ACNUR, você ajudou a proteger muitas pessoas 
em situação de extrema vulnerabilidade. Através do seu apoio, nós 
conseguimos atuar em campo em mais de 130 países por todo o globo, 
nos 365 dias do ano. Confira abaixo a nossa retrospectiva dos momentos 
mais notáveis de 2019 e como nós respondemos às crises juntos.

© ACNUR/Giuseppe Carotenuto

© ACNUR/João Paulo Machado

© ACNUR/Alan Azevedo
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Abril: ACNUR 
firma parceria com 
novela "Órfãos 
da Terra" e cria 
campanha
A estreia de "Órfãos da Terra", 
novela das seis da TV Globo, deu 
visibilidade nacional ao tema 
de refugiados ao contar uma 
história de amor e solidariedade 
de pessoas que foram forçadas a 
deixar seus países e os desafios 
que enfrentam ao recomeçar suas 
vidas nas comunidades que as 
acolhem. O ACNUR colaborou 
com informações técnicas e 
também com a cenografia, 
ao disponibilizar tendas 
anteriormente empregadas em sua 
operação humanitária em Roraima 
e outros materiais, como bonés e 
coletes, para compor um campo 
de refugiados fictício. Em paralelo, 
criou a campanha "Órfãos da 
Terra: Muito além da ficção" 
para impactar espectadores e 
beneficiar refugiados sírios.

Maio: Ameaças de 
morte e doenças 
levam mais 
venezuelanos a fugir
Com a piora na segurança 
e situação humanitária da 
Venezuela, o ACNUR insistiu em 
seu apelo para que países da 
região continuassem a permitir 
o acesso de venezuelanos 
aos seus territórios – já que 
muitas dessas pessoas, agora, 
são consideradas refugiadas e 
precisam de abrigo e proteção. 
Muitos chegam completamente 
exaustos, desidratados, doentes. 
Com a sua ajuda, o ACNUR e 
seus parceiros trabalham para 
proteger refugiados e migrantes 
venezuelanos, atendendo suas 
necessidades mais básicas e 
evitando que sejam deportados 
ou enviados de volta para casa de 
modo forçado. Até o fim de 2019, 
o número de venezuelanos que 
abandonou suas casas continuou 
a crescer e chegou a 4,8 milhões.

Junho: Tragédia 
e deslocamento 
recorde
Pouco depois da celebração do 
Dia Mundial do Refugiado, fomos 
confrontados com esta imagem 
comovente. Na foto que choca a 
todos, Oscar e sua filha Valeria, 
ambos de El Salvador, cruzam o 
leito do Rio Grande. É um lembrete 
importante do que as pessoas estão 
dispostas a arriscar, em situações 
de desespero, para chegar a um 
local seguro – principalmente em 
um momento de recorde global de 
deslocamento forçado. O número 
de pessoas fugindo de conflito e 
perseguição ultrapassou a marca 
de 70 milhões em 2018 – o maior 
número registrado pelo ACNUR 
em quase 70 anos de história. 
Com o seu apoio, nós continuamos 
a trabalhar arduamente para 
encontrar soluções e proteger as 
milhões de pessoas que estão sob 
nosso mandato.

© ACNUR/Vincent Tremeau

©Globo / Paulo Belote ©ACNUR / Bruno Covello
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Julho: Mantendo 
milhões de pessoas 
saudáveis 
Um relatório do ACNUR de julho 
de 2019 mostra que, em 2018, 
aproximadamente 10,5 milhões 
de refugiados em 51 países 
tiveram acesso a serviços públicos 
de saúde, como campanhas de 
vacinação e cuidado pré-natal, 
através do ACNUR e de seus 
parceiros. Em julho, o Serviço 
Jesuíta para Refugiados e Migrantes, 
parceiro do ACNUR, promoveu em 
Boa Vista a Jornada da Saúde para 
atender venezuelanos e brasileiros 
em situação de vulnerabilidade. Ao 
todo, mais de 4.000 serviços foram 
prestados, como ultrassonografias, 
pré-natais e tratamentos 
farmacológicos. Com essa ação, e o 
seu apoio generoso, a venezuelana 
gestante Lucylde, no Brasil há seis 
meses, pôde ver a imagem de seu 
bebê pela primeira vez.

Agosto: Dois 
anos da crise de 
refugiados Rohingya
Agosto marca dois anos desde 
a última onda de violência que 
forçou cerca de 740.000 refugiados 
rohingyas a abandonarem seus 
lares em Mianmar. Quando famílias 
inteiras cruzaram a fronteira do 
país rumo a Bangladesh, o ACNUR 
estava lá para recepcioná-las. 
Desde então, nossas equipes têm 
se dedicado a dar assistência a 
essas pessoas – e não poderíamos 
fazê-lo sem a ajuda de doadores 
como você. Juntos, nós fornecemos 
atendimento emergencial e atuamos 
em parceria com as autoridades de 
Bangladesh para registrar todos os 
refugiados. Até agosto de 2019, 
mais de 500.000 refugiados 
rohingyas receberam documentos 
de identidade – muitos, pela 
primeira vez em suas vidas.

Setembro: Impacto 
na educação de 
crianças e adultos 
refugiados
O relatório anual da Cátedra Sérgio 
Vieira de Mello mostrou que, em 
2019, o número de refugiados 
e solicitantes de refúgio alunos 
de universidades brasileiras 
parceiras dobrou e chegou a 
225! Em paralelo, em Boa Vista 
e Pacaraima, mais de 15,5 mil 
refugiados, com idades entre 3 e 
17 anos, frequentam os espaços 
de educação coordenados pelo 
UNICEF com apoio do ACNUR. 
Alinhadas com a Base Nacional 
Comum Curricular, as atividades 
acontecem nos arredores de 
abrigos e preparam os estudantes 
para escolas formais brasileiras. 
Em aldeias próximas a Pacaraima, 
crianças indígenas refugiadas 
também passaram a estudar com 
mais conforto, após a doação de 
160 novas mesas e cadeiras.

© ACNUR/Allana Ferreira

© ACNUR/Vicent Tremeau

© ACNUR/Maria Carolina Baú
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Dezembro: Ação 
"Unidos por 
Pacaraima" reforma 
espaços públicos 
Cerca de 500 venezuelanos 
chegam diariamente a Pacaraima, 
a cidade brasileira que fica 
na fronteira com a Venezuela. 
Para fortalecer os laços entre 
os povos e oferecer melhores 
espaços de convivência para 
todos, 150 pessoas de ambas 
as nacionalidades participaram 
de um mutirão comunitário 
para limpar e reformar a praça 
esportiva do bairro de Suapi, 
além de prestar serviços de 
soldagem, rastelagem, arte urbana, 
manutenção, pintura e iluminação. 
O ACNUR também promoveu 
no local uma apresentação do 
coral infantil Canarinhos da 
Amazônia, performances de dança 
e campeonatos de futebol, vôlei e 
jiu-jitsu, com entrega de troféus e 
medalhas para os vencedores.

Outubro: Piora no 
conflito da região 
nordeste da Síria
O conflito na Síria se agrava e a 
violência na região norte do país 
força 200.000 pessoas a saírem 
de suas casas no mês de outubro. 
A maioria delas foi deslocada 
internamente, dentro da Síria, mas 
milhares de famílias cruzaram a 
fronteira rumo ao Iraque, a fim de 
escapar do conflito armado. O 
ACNUR atuou em campo nos dois 
países, protegendo vidas e dando 
toda a assistência humanitária 
necessária. Graças aos nossos 
doadores generosos, pudemos 
fornecer abrigo, alimentos, 
cobertores, outros suprimentos 
críticos e apoio a essas pessoas.

Novembro: Artesãs 
Warao preservam 
e divulgam 
sua cultura 
Uma exposição no museu A CASA 
do Objeto Brasileiro, em São 
Paulo, apresentou peças criadas 
pelas mulheres do grupo Nona 
Anonamo ("Mulheres que Tecem"), 
apoiado pelo ACNUR e composto 
por indígenas Warao refugiadas. 
Feitos a partir da palha do buriti, 
uma árvore amazônica, os itens 
se tornaram fonte de renda e de 
resgate de uma cultura milenar, 
algo de impacto duplo para as 
artesãs, que deixaram a Venezuela 
e hoje vivem em abrigos em 
Roraima. De tão importante para 
esse povo, buriti em Warao significa 
ojidu – "avó", algo diretamente 
ligado à fonte da vida.

© ACNUR/Alan Azevedo

© ACNUR/Antwan Chnkdji

© ACNUR/Alan Azevedo
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Norberto foi o primeiro a entregar os 
documentos e aguarda, entusiasmado, a 
avaliação da universidade.

   “Eu me sinto muito 
orgulhoso em ser o 
primeiro Warao a iniciar o 
processo de revalidação 
de diploma no Brasil"
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CONSTRUINDO FUTUROS 
POR MEIO DA EDUCAÇÃO

A educação é um Direito Humano fundamental e tem o poder de abrir portas, facilitando a integração 
de refugiados nas comunidades que os acolhem. Por meio dela, pessoas que foram forçadas a deixar 
tudo para trás têm a chance de reconstruir suas vidas de forma autônoma. No entanto, apesar de terem 
as qualificações, os refugiados formados no ensino superior enfrentam um obstáculo burocrático e 
custoso: a revalidação de diploma. 

Para Norberto Jesus Núñez Zapata, formado em Administração na Venezuela e cacique de um dos 
grupos indígenas Warao que hoje vivem em Manaus, validar os estudos é fundamental para oferecer 
uma vida melhor à família – com o seu apoio, o ACNUR está ao lado de pessoas como Norberto para 
auxiliá-los nesse momento.

Normalmente, a revalidação exige documentos variados, como histórico escolar e conteúdo 
programático, além do diploma em si. Muitos refugiados não têm esses papeis, nem a quantia 
cobrada pelo serviço (entre R$ 7 mil e R$ 14 mil). Em abril de 2019, o ACNUR e a ONG Compassiva 
conseguiram auxiliar 20 venezuelanos a submeterem seus processos de revalidação de diploma 
pela Universidade Estadual do Amazonas (UEA), e custearam as aplicações.

Os resultados desses esforços irão beneficiar outros 
venezuelanos. A partir de agora, uma normativa 
interna da UEA facilita o procedimento para refugiados 
como Norberto – substituindo, por exemplo, a entrega 
de documentos por uma prova de conhecimentos e 
habilidades. Trata-se de um precedente importante e 
que pode inspirar outras instituições. 



   “O povo do Brasil tem 
um coração muito 
bom. Não me sinto 
refugiada, não me sinto 
estrangeira. Eu me sinto 
em casa, no meu país”
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COMO RAMA REFEZ A VIDA 
DA FAMÍLIA EM SÃO PAULO

Há cerca de três anos, uma bomba caiu em Damasco, na Síria, e atingiu Rama e suas duas filhas 
pequenas, Lamar e Celin. Após as crianças passarem meses em recuperação – Lamar perdeu um dos 
olhos no ataque e Celin ainda tem um estilhaço na barriga –, a mãe decidiu se mudar para o Brasil.

A mãe e a irmã de Rama já tinham fugido da guerra civil e moravam em São Paulo há anos, o que fez 
com que ela fugisse de sua cidade natal para recomeçar na maior metrópole do país. O trio fez as 
malas rumo ao consulado brasileiro em Beirute, no Líbano. A unidade síria já não existia mais.

Assim que chegou na capital paulista, Rama conseguiu deixar a documentação da família em dia 
com o auxílio da Cáritas, organização parceira do ACNUR, e suas filhas hoje têm acesso ao SUS 
para tratar as sequelas, físicas e psicológicas, do bombardeio. Mas ela ainda enfrentava um problema 
frequente entre refugiados: a recolocação no mercado de trabalho. 

Na Síria, Rama era professora de história e geografia. Ela sonha em revalidar seu diploma no Brasil 
mas, no meio tempo, precisava encontrar um novo caminho. Foi quando participou do projeto 
"Empoderando Refugiadas", que promove oportunidades educacionais e de empregabilidade. A 
iniciativa é fruto de uma parceria entre ACNUR, Rede Brasil do Pacto Global e ONU Mulheres.

Em seguida, Rama conseguiu um emprego 
como auxiliar financeira na empresa FoxTime 
e hoje se sente incluída na nova nação.



Das praias de Carúpano até Brasília, são 5,3 mil quilômetros. E realidades muito distintas para quem 
as viveu, como Vanis, refugiada venezuelana que hoje mora na capital nacional com o filho de 20 
anos, Alexandre, e a bebê Luanna. Graças ao seu apoio, o ACNUR ajudou centenas de milhares de 
mães como Vanis a dar às suas famílias a oportunidade de um futuro melhor.

Por anos, ela relutou em deixar a Venezuela. A crise, que começou em 2014, fez com que perdesse o 
emprego que mantinha há 15 anos na área de recursos humanos de uma empresa. Sofrendo com a 
hiperinflação, Vanis não conseguia pagar as despesas básicas e decidiu tentar a sorte nos garimpos 
de Las Minas, na companhia do filho. Mas ambos contraíram malária e precisaram se mudar para Santa 
Helena, cidade a 18 quilômetros do Brasil. 

A violência e a insegurança local, associadas à impossibilidade de voltar para casa, fizeram com que 
caminhassem os 18 quilômetros para cruzar a fronteira e, em seguida, viajassem de carona até Boa 
Vista. Vanis carregou um papelão pelas ruas, onde pedia oportunidade de trabalho, até que uma família 
brasileira a empregou para prestar serviços domésticos. 

Foi nessa época que ela ficou sabendo do programa de interiorização da Operação Acolhida, que 
tem envolvimento estratégico do ACNUR e que oferece a venezuelanos a chance de se mudarem, 
voluntariamente, para outras cidades. Vanis foi gestante para Brasília, onde Luanna nasceu. “Muitas 
pessoas nos apoiam aqui. Todos os domingos me reúno com outros venezuelanos em uma igreja. 
Estamos muito unidos”, disse. 

Com o seu apoio contínuo, o 
ACNUR seguirá transformando 
milhões de vidas como a dela.

Com uma filha adolescente na Venezuela, 
Vanis sonha em reunir a família.

   “Tudo tem solução, não 
podemos desistir. Temos que 
continuar virando as páginas”
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COM UMA FILHA BRASILEIRA, 
VANIS RECOMEÇA NA CAPITAL



Desde 2014, quando a crise começou na Venezuela, mais de 5 milhões de pessoas deixaram o país. 
O êxodo acontece por um conjunto de motivos, como desemprego, ausência de serviços básicos, 
insegurança e falta de alimentos e medicamentos. 

É o caso da família de Jenifer e Alberto, que deixou Macaray após um sequestro relâmpago e 
ameaças de mais violência contra um dos três filhos pequenos. Decidiram juntar todas as economias 
que tinham, pedir ajuda de familiares e amigos e partir para o Brasil. Jenifer, Alberto e as crianças 
chegaram a Pacaraima depois de percorrer 1.800 quilômetros de ônibus. Sem recurso financeiro algum, 
foram abrigados emergencialmente pelo ACNUR. 

Para eles, o Brasil já estava nos planos, embora de outra forma. Uma prima de Jenifer, que mora no 
sul do país, tinha lhes inspirado a fazer o mesmo, de maneira planejada. Mas não deu tempo. Donos 
de um estúdio de tatuagem em Macaray, eles precisaram fechar o negócio e encontrar uma nova 
forma de se sustentarem, além de preocuparem-se constantemente com a assistência médica que um 
dos filhos, autista, precisa. 

A situação já era difícil. O crime criou um senso de 
urgência inadiável. “Depois do que nos aconteceu tudo 
mudou. Tivemos que pedir ajuda, mas ainda temos… 
Nossos sonhos”, disse Alberto. E ele os trouxe, literalmente, 
na mala: a caixa com instrumentos de tatuagem veio com 
a família e espera para ser utilizada no Brasil.

Hoje, o casal deseja se instalar no sul através do 
programa de interiorização da Operação Acolhida, que 
já beneficiou milhares de venezuelanos. Ao apoiar o 
ACNUR, você ajuda a tornar sonhos como estes, de uma 
vida segura e digna, possíveis.

Alberto deixou Macaray junto 
com a família depois de um 
sequestro relâmpago.

“Depois do que nos 
aconteceu tudo 
mudou. Tivemos que 
pedir ajuda, mas ainda 
temos… Nossos sonhos”
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UMA FAMÍLIA QUE TROUXE 
SEUS SONHOS NAS MÃOS



“Fui encorajada 
pela situação a 
ajudar os migrantes 
e refugiados e 
nunca mais quero 
deixar de atuar”

 “É FUNDAMENTAL MOSTRAR 
QUE ELES PODEM COMEÇAR 
UMA NOVA VIDA AQUI”

Tainanda Oliveira tornou-se trabalhadora humanitária em 2017, inspirada por 
um evento anterior: quando viu venezuelanos aglomerados na sede da Polícia 
Federal de Boa Vista tentando, sem muito sucesso, se comunicar com os 
brasileiros. "Eu senti necessidade de ajudar", lembra ela, que já tinha vivido na 
Venezuela. Tornou-se voluntária e aproximou-se do ACNUR, impressionada 
com a resposta da agência – proporcionada por apoiadores como você. 

Hoje atuando em Pacaraima como assistente 
de registro, redige relatórios, auxilia no 
preenchimento de formulários, apresenta 
aos refugiados seus direitos e tira dúvidas 
de quem chega em busca de uma vida 
melhor. A seguir, Tainanda fala sobre os 
desafios e as situações que vivencia.
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QUAL É A MELHOR PARTE DO SEU TRABALHO?

As crianças são as que mais me tocam e me fazem refletir e entender que não estou atuando em ação 
humanitária simplesmente por vaidade. Precisei ter muita dedicação, compreensão e responsabilidade 
para que elas sintam o acolhimento que tanto precisam ao chegar em um novo país. É muito 
gratificante ver como essas pessoas ficam felizes, com um sorrisão no rosto, agradecidas por terem 
conseguido se regularizar e poder recomeçar.

COMO VOCÊ VÊ O IMPACTO QUE A CRISE TEM 
NOS VENEZUELANOS?

O maior impacto tem sido ver como chegam com fome, doentes, cansados, tristes e desiludidos com 
a situação de seu país. Chegam sem conhecer o básico de seus direitos, mas com muitos sonhos, 
objetivos, expectativas e desafios a seguir. Com um enorme desejo de começar uma nova vida no 
Brasil. É fundamental mostrar que eles podem começar uma nova vida aqui. 

QUAL FOI SEU DIA MAIS DIFÍCIL?

Foi em 18 de agosto de 2018, quando houve a manifestação da população de Pacaraima [contra os 
venezuelanos]. Pude ver de perto o medo e o desespero das crianças, adultos e idosos. Tiveram que 
deixar tudo para voltarem, forçados, ao território venezuelano. Foi um dia que chorei muito, porque 
foram expulsos de um lugar no qual, na verdade, deveriam ser acolhidos.

QUAL FOI A SITUAÇÃO MAIS EMOCIONANTE?

Conheci uma jovem surda venezuelana e seu filho de um ano, que tinha microcefalia – ela foi contaminada 
pelo vírus Zika durante a gestação –, quando ela chegou para tirar o permisso, o primeiro documento 
obrigatório para a regularização. Os agentes da Polícia Federal me apresentaram a ela porque estavam 
com dificuldades de entendê-la e eu consigo falar o básico de língua de sinais venezuelana.

Pude compreender que ela já não conseguia ficar na Venezuela com o filho nessas condições e que 
seu marido já estava no Brasil. Ajudei-a a preencher os formulários e, em seguida, fomos contatá-lo.

Ele também era surdo, então nossa ligação foi por chamada de vídeo. Ele ficou surpreso quando lhe 
informei que a família estava no país, e muito entusiasmado. Os dois começaram a falar em sinais muito 
rápido e o bebê, que tinha uma parte do corpo paralisada, ao ver o pai, começou a sorrir muito e fazer 
esforço para se movimentar. Foi um dia inesquecível. 

Depois, ela foi alojada em um abrigo temporário e em poucos dias viajou para Boa Vista, onde 
encontraria o marido para irem a Manaus, onde ele vivia e onde existe um local de atenção específica 
para a criança. Vi de perto o que uma mulher, mãe e, ainda, com deficiência, passou para chegar na 
fronteira. Foram muitos desafios, mas ela não desistiu.

ENTREVISTA COM TAINANDA OLIVEIRA, 
profissional na linha de frente em Pacaraima
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ACNUR E CÁRITAS SÃO PAULO LANÇAM 
MAPEAMENTO DE REFUGIADOS

Em outubro de 2019, o ACNUR e a Cáritas São 
Paulo lançaram o relatório "Georreferenciamento 
de Pessoas em Situação de Refúgio Atendidas 
pela Cáritas Arquidiocesana de São Paulo em 
2018", que apresenta as concentrações regionais 
desses habitantes na capital e visa fortalecer, 
com uso de dados, as políticas públicas 
humanitárias. O estudo foi elaborado com base 
em informações individuais (tais como data de 
chegada, país de origem e vulnerabilidades 
específicas) coletadas pela Cáritas em seus 
atendimentos, que incluem orientação jurídica, 
atendimento psicossocial e acesso a recursos de 
emergência e microcrédito.

CARTÃO APOIO AJUDA A INTEGRAR 
REFUGIADOS PELO BRASIL

Em junho de 2019, o ACNUR lançou um novo 
programa de proteção social a solicitantes de 
refúgio e refugiados: o cartão Apoio ACNUR. 
O valor (um apoio fixo e pontual, proveniente 
de recursos doados pela União Europeia) fica 
em uma espécie de cartão pré-pago e pode ser 
usado onde e quando seu portador quiser. Mais 
de 70 famílias já foram beneficiadas no Brasil, 
muitas delas de venezuelanos que passaram 
pelo processo de interiorização e se instalaram 
em novas cidades. 

Sílvia Sander, Assistente Sênior de 
Proteção do ACNUR no Brasil. 

   “É um piloto muito importante para 
se aprofundar a discussão sobre 
como melhor proteger e integrar 
essas pessoas nas cidades”

Jose Egas, representante 
do ACNUR no Brasil.

   “A assistência emergencial financeira é uma maneira 
mais digna de assistência, pois dá aos beneficiários 
a oportunidade de escolher as necessidades que 
precisam ser cobertas de forma prioritária”

© ACNUR/Érico Hiller

© ACNUR/Aline Meccari
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NOVIDADES!



R$67 
é suficiente para 
fornecer a uma 
família um conjunto 
de cozinha para 
que eles possam 
cozinhar eles 
mesmos 

R$230 
fornece lonas de 
plástico para que 
10 famílias sírias 
se protejam da 
chuva e do frio em 
seus abrigos de 
emergência

R$690
possibilita que 
uma família 
se alimente 
por 6 meses

Você pode fazer uma  doação online  de forma 
segura apontando a câmera do seu celular ou 
escaneando o QR code ao lado;

Utilizando o seu  cartão de crédito  pelo site 
bit.ly/impactoACNUR

Ou pagando o  boleto anexo  a este relatório 
pelo seu aplicativo bancário no celular, internet 
banking, em caixas eletrônicos casas lotéricas 
ou em qualquer agência bancária.

PERMANEÇA AO LADO DOS REFUGIADOS, 
POR UM MUNDO MELHOR ©
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© ACNUR/Allana Ferreira

AGRADECEMOS SUA 
GENEROSIDADE EM 
AJUDAR OS REFUGIADOS
Em 2019, você ajudou a fazer a diferença na vida de pessoas 
que foram forçadas a fugir de conflitos, perseguições 
e falta de Direitos Humanos básicos. Suas doações se 
transformaram em esperança e segurança para inúmeras 
famílias refugiadas em seus momentos de maior necessidade.

Este foi um ano de muito trabalho e muitas conquistas. Mas 
sabemos que o número de pessoas que chega ao Brasil 
precisando de auxílio cresce a cada dia – e este é um desafio 
que você nos ajuda a enfrentar. Graças a doadores como 
você, o ACNUR segue trabalhando 365 dias por ano para 
cumprir sua missão: proteger refugiados e salvar vidas. 

Há muito a ser feito, e tê-lo ao  
nosso lado faz toda a diferença. 
Muito obrigado!

 @ACNURBrasil
 /ACNURPortugues
 @acnurbrasil

acnur.org.br
acnur.org unhcr.org
(Espanhol) (Inglês)

 /company/acnurportugues
 ACNUR Brasil

Parceiros do ACNUR no Brasil:

O ACNUR Brasil agradece o apoio de todos os seus doadores incluindo:

O ACNUR Brasil agradece o grande apoio e parceria com todas as outras 
agências da ONU, autoridades brasileiras (a nível federal, estadual e 
municipal) e organizações da sociedade civil envolvidas na resposta de 
emergência e nos programas regulares da operação brasileira.

Doadores privados do ACNUR Brasil:

Parceiros do ACNUR no Brasil:

O ACNUR Brasil agradece o apoio de todos os seus doadores incluindo:

O ACNUR Brasil agradece o grande apoio e parceria com todas as outras 
agências da ONU, autoridades brasileiras (a nível federal, estadual e 
municipal) e organizações da sociedade civil envolvidas na resposta de 
emergência e nos programas regulares da operação brasileira.

Doadores privados do ACNUR Brasil:

Parceiros do ACNUR no Brasil:

O ACNUR Brasil agradece o apoio de todos os seus doadores incluindo:

O ACNUR Brasil agradece o grande apoio e parceria com todas as outras 
agências da ONU, autoridades brasileiras (a nível federal, estadual e 
municipal) e organizações da sociedade civil envolvidas na resposta de 
emergência e nos programas regulares da operação brasileira.

Doadores privados do ACNUR Brasil:

O ACNUR Brasil agradece o grande apoio e parceria com todas as outras agências da ONU, autoridades brasileiras (a nível federal, estadual 
e municipal) e organizações da sociedade civil envolvidas na resposta de emergência e nos programas regulares da operação brasileira.


