
ACNUR, UNICEF, UNFPA, OIM, Prefeitura de Manaus, Instituto Mana e Aldeias SOS 

realizam mobilizações para os 16 Dias de Ativismo no Abrigo Tarumã-Açu, que 

acolhe refugiados indígenas Warao em Manaus. ©ACNUR Brasil/Felipe Irnaldo
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Atuação em parceria em Manaus

A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) tem atuado junto a 
diversas instituições parceiras para assegurar proteção e acesso 
a direitos para pessoas refugiadas no Brasil. Em Manaus, o 
ACNUR colabora com os setores público – incluindo secretarias e 
entidades do Governo do Estado e Prefeitura de Manaus - privado, 
sociedade civil, universidades e agências das Nações Unidas.  

O ACNUR também atua com seis parceiros implementadores 
na cidade: ADRA, Cáritas Arquidiocesana de Manaus, Instituto 
Mana, Serviço Jesuíta de Apoio a Migrantes e Refugiados 
(SJMR), Fraternidade Internacional e Casa Museu do Objeto 
Brasileiro, que fornecem diversos serviços como assistência de 
proteção imediata, abrigo, itens de primeira necessidade, e até 
oportunidades de formação técnica e integração local.

O ACNUR também é parceiro da Operação Acolhida resposta 
do Governo Federal ao fluxo de pessoas refugiadas e migrantes 
da Venezuela ao Brasil, que mantém na capital o Posto de 

Recepção e Apoio da Rodoviária de Manaus (PRA), Abrigo 
de Trânsito de Manaus (ATM) e o Posto de Documentação e 
Interiorização (PITRIG). Juntos os espaços já apoiaram mais de 
12.370 refugiados e migrantes com serviços de documentação 
e 9.515 com interiorização até novembro de 2020.

Impacto do ACNUR e instituições parceiras em Manaus

Fontes: Dados cumulados de janeiro a novembro de 2020: Monitoramento 

do Plano de Resposta a Refugiados e Migrantes Venezuelanos (RMRP 

/ ActivityInfo) *Dado extraído do MSRP, com última atualização até 

setembro de 2020

• 1.796  pessoas refugiadas recebendo assistência
de documentação e proteção nos espaços da
Operação Acolhida

• 1,803  pessoas beneficiadas pela assistência
financeira emergencial para cobrir suas
necessidades básicas

• 278  famílias diretamente apoiadas pelos
Promotores Comunitários e pelo grupo de
voluntários refugiados e migrantes no acesso a
informações sobre documentação e saúde

• 27.336  pessoas apoiadas por ACNUR e parceiros
em Manaus em 2020

• 12.370  pessoas apoiadas com acesso à
documentação, assistência jurídica e outras atividades

• 16.955  participantes de sessões de informação
sobre COVID-19, oficinas de mobilização e outras
atividades de proteção baseada na comunidade,
incluindo oficinas de educomunicação

• 16.856  itens de assistência básica doados, como kits
de higiene, limpeza, fraldas, colchões, redes e roupas *

• 9.515  pessoas apoiadas no Abrigo de Trânsito de
Manaus, da Operação Acolhida, para interiorização
desde sua inauguração



CONTATO

Promotores comunitários: compartilhando 
informação de qualidade em Manaus

Os Promotores Comunitários são um grupo de pessoas refugiadas e 
migrantes voluntários que disseminam informações confiáveis sobre 
documentação, acesso à saúde, educação, empregabilidade e outras 
necessidades desta população em Manaus. Durante a pandemia da 
COVID-19, além de divulgar virtualmente informações de prevenção ao 
novo coronavírus, os promotores auxiliaram a comunidade a acessar 
os serviços essenciais de documentação e assistência social no Brasil, 
como o Bolsa Família e Auxílio Emergencial. O projeto é desenvolvido 
por uma parceria entre Cáritas Arquidiocesana e ACNUR, e conta com 
17 voluntários. Cerca de 278 familias foram apoiadas em 2020. Confira 
abaixo a rede de apoio e como acessar os serviços dos nossos parceiros.

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

PARCEIROS 
IMPLEMENTADORES

PARCEIROS 
OPERACIONAIS

SARA ANGHELEDDU
Chefe do Escritório de Campo 
do ACNUR em Manaus  
angheled@unhcr.org

Para mais informações: 
brabrpi@unhcr.org

acnur.org.br
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Voluntário, Omar faz o acompanhamento de pessoas que estão em 

situação de maior vulnerabilidade, como é o caso da jovem Johanny 

Castillos* ©ACNUR/Victoria Hugueney

PRESENÇA DOS PROMOTORES 

COMUNITÁRIOS POR BAIRRO

BAIRRO ZONA

Alfredo Nascimento Leste
Cachoeirinha Sul 
Tarumã Oeste
São José II Leste
Dom Pedro Centro-oeste 
Centro Sul
Cidade de Deus Leste
Cidade Nova Norte 
Mutirão Leste
Lago Azul Norte
Alvorada I Centro-oeste

 Centro de Apoio e Referência a  
 Refugiados e Migrantes (CARE) 
 Informações e agendamentos sobre
 documentos no Brasil
 Agência Adventista de Desenvolvimento 
 e Recursos Assistenciais (ADRA)  
 Av. Maués, 120 - Cachoeirinha 

 Posto de Documentação  
 e Interiorização (PITRIG) 
 Solicitações de refúgio e protocolo 
 mediante agendamentos no PRA e CARE 
 Operação Acolhida 
 Av. Torquato Tapajós,  
 1047, Flores    

 Cáritas Arquidiocesana de Manaus 
Informações e agendamentos sobre  
 documentos no Brasil
 Operação Acolhida  
 Av. Joaquim Nabuco, 1023    

 Instituto Mana 
Serviços de proteção e proteção baseada na
comunidade – Posto de Recepção e Apoio (PRA)  
Av. Djalma Batista, 2, Flores

 Fraternidade Internacional 
 Alojamento de Trânsito de Manaus (ATM) –
 Av. Torquato Tapajós, 1047, Flores     

 Serviço Jesuíta de Apoio a 
Migrantes e Refugiados  
Av. Joaquim Nabuco, 1023  
Centro – CEP 69.020-030 

 Posto de Recepção e Apoio da  
 Rodoviária de Manaus (PRA) 
 Informações e agendamentos sobre 
 documentos no Brasil 
 Operação Acolhida
  Av. Djalma Batista, 2, Flores     

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.
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