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As Nações Unidas seguem apoiando a resposta 
emergencial contra a COVID-19 no estado do 
Amazonas. A Agência da ONU para Refugiados 
(ACNUR), Organização Internacional para as Migrações 
(OIM), Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) 
e Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) 
entregaram, de 22 a 25 de janeiro, mais de 160 mil 
itens à rede pública de saúde de Manaus. Entre os itens 
estavam Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 
oxímetros, medicamentos a camas.

Graças a uma generosa contribuição dos Estados 
Unidos para a resposta do ACNUR à COVID-19 no 
Brasil, o ACNUR realizou a entrega de 115 camas 
e 90 colchões, 180 cobertores, 26 mil luvas e 300 
vestes de proteção. Toda a doação fortaleceu as 
estruturas de atendimento das Maternidades Ana 
Braga, Alvorada, Alzida Marreiro, Balbina Mestrinho, 
Chapot Prevost, Nazida Daou e também do Instituto 
da Mulher Dona Lindu. 

O governador do Amazonas, Wilson Lima, agradeceu 
o apoio das Nações Unidas neste momento de 
emergência em saúde pública causada pelo novo 
coronavírus. “Somos muito gratos a este apoio. 
A ajuda humanitária vem se somar aos esforços do 
Governo do Amazonas, Governo Federal e Municípios, 
bem como às ações de solidariedade da sociedade 
como um todo. Mais uma vez as Nações Unidas 
demonstram o compromisso com a garantia de 
direitos humanos, especialmente do direito à vida”, 
disse o governador.

Nações Unidas apoiam a rede pública de 
saúde do Amazonas durante intensificação 
dos casos de COVID-19

“Nós estamos muito felizes com a atuação da Nações Unidas. 
(...) Então o sentimento é de muita gratidão e tenho certeza que 
o povo amazonense saberá reconhecer todo o esforço dessas 
entidades e também agradecer este gesto de carinho com todos 
nós”, Secretário de Saúde, Marcellus Campêlo.

No dia 26 de janeiro, o Coordenador Residente das Nações Unidas 
no Brasil, Niky Fabiancic, reuniu-se com o Consórcio Interestadual 
da Amazônia Legal para fortalecer a parceria entre a ONU e os 
estados amazônicos. Durante o encontro, realizado pela internet 
e presidido pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, foi 
apresentada a proposta de criação de um Fundo Multidoadores 
das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável da região. 
A proposta busca atender as prioridades imediatas e de médio 
prazo definidas pelo Consórcio e foi acolhida positivamente por 
seus membros. Um cronograma foi acordado para que o Fundo 
seja estabelecido o mais rapidamente possível. 

Leia mais em: http://bit.ly/3pIC2do
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https://www.acnur.org/portugues/2021/01/26/nacoes-unidas-apoiam-a-rede-publica-de-saude-do-amazonas-durante-intensificacao-dos-casos-de-covid-19/


A nível nacional, regional e global o ACNUR vem advogando para garantir que 
cerca de 80 milhões de pessoas deslocadas à força em mais de 100 países sejam 
incluídas nos planos de vacinação e tratamentos contra a COVID-19. Do número, 
29,6 milhões são de refugiados. Dos 90 países que atualmente desenvolvem 
estratégias nacionais de vacinação contra a COVID-19, 51 incluíram refugiados 
em seus planos de vacinação. Mike Woodman, oficial sênior de saúde pública do 
ACNUR enfatizou que é impossível interromper ou reduzir de forma sustentável 
a transmissão do vírus, a menos que um mínimo de 70 por cento da população 
tenha adquirido imunidade. Por isso, garantir que os refugiados sejam incluídos 
na distribuição da vacina é chave para acabar com a pandemia.

Incluir refugiados nos planos de vacinação 
é chave para acabar com a pandemia
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ACNUR parabeniza o município de Nova 
Iguaçu (RJ) pela vacinação de idosos 
venezuelanos abrigados contra a COVID-19 

Leia mais em: http://bit.ly/3cMq66T  

foto: Divulgação

Leia mais em: http://bit.ly/36BYZHw 

Setenta e nove indígenas que estavam acampados 
nas proximidades da Rodoviária Interestadual de 
Brasília foram abrigadas em um local foi projetado 
para ser um centro de atendimento, onde serão 
desenvolvidas várias atividades para população em 
situação de desabrigo, em São Sebastião. Isso foi 
possível a partir de um projeto-piloto de atendimento 
aos indígenas Warao pensado em parceria entre a 
Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e a 
organização Cáritas Arquidiocesana do Brasil, com o 
apoio do ACNUR e da OIM.

Indígenas venezuelanos são 
transferidos para unidade de 
atendimento social em São 
Sebastião (DF) 

Ativação Plano de Contigência em 
Boa Vista + Abrigamento população 
do Ka’Ubanoko 

©ACNUR
Victoria Hugueney

©ACNUR
Allana Ferreira

Vinte idosos venezuelanos que foram interiorizados em dezembro para Nova Iguaçu (RJ) 
foram incluídos no programa de vacinação contra a COVID-19 e se enquadram nos critérios 
recomendados pelo Ministério de Saúde por pertencerem ao grupo de abrigados em 
centros de acolhida. Idosos brasileiros também foram imunizados ao longo do dia, assim 
como profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia.

“O ACNUR está profundamente agradecido ao município de Nova Iguaçu por novamente liderar a perspectiva de inclusão de 
venezuelanos da terceira idade em programas sociais, seja por meio da acolhida específica promovida no início deste ano, seja ao 
contemplá-los no programa de imunização do município. Sem dúvida, trata-se de um exemplo a ser seguido pelas demais cidades que, 
coletivamente, unem-se no combate à pandemia, considerando como prioritário os perfis de maior vulnerabilidade”, afirma Jose Egas, 
Representante do ACNUR no Brasil.

Leia mais em: http://bit.ly/3tmUyKD   

Diante da grave situação que o estado de Roraima vem passando por 
conta da pandemia e pelo crescimento da população em situação de rua, a 
Operação Acolhida decidiu ativar o Plano de Contingência na cidade de Boa 
Vista, que permitirá o abrigamento de mais 1.300 refugiados e migrantes. 
Os abrigos Nova Canaã e Tancredo Neves serão reabertos, agora para a 
população indígena e os demais abrigos existentes serão expandidos. O 
ACNUR contou com o apoio do exército na instalação de 128 unidades de 
habitação para refugiados (RHU). Além disso,  também em Boa Vista, no dia 
28 de janeiro foi finalizada a desocupação do  Ka’Ubanoko. Os mais de 850 
refugiados e migrantes indígenas e não-indígenas que ocupavam o local 
foram apoiados pelo ACNUR com abrigamento, CBI ou interiorização.

https://www.acnur.org/portugues/2021/01/29/incluir-refugiados-nos-planos-de-vacinacao-e-chave-para-acabar-com-a-pandemia/
https://www.acnur.org/portugues/2021/01/21/acnur-parabeniza-o-municipio-de-nova-iguacu-rj-pela-vacinacao-de-idosos-venezuelanos-abrigados-contra-a-covid-19/
https://www.acnur.org/portugues/2021/01/21/indigenas-venezuelanos-sao-transferidos-para-unidade-de-atendimento-social/


 ACNUR bate recorde de 
captação de recursos em 2020 

Campanha #PratoDoMundo é destaque 
nos meios de comunicação:

5 maneiras que os refugiados encontraram para 
combater a COVID-19 em 2020: 
A pandermia COVID-19 trouxe desafios ao ano de 2020. Ser 
refugiado é ser resiliente, independentemente da circunstância. 
No ano passado não foi diferente, e eles juntaram seus esforços 
no combate à COVID-19 seja respondendo na linha de frente, 
buscando meios de melhora da saúde física e emocional ou 
protegendo suas comunidades. Conheça mais dessas histórias 
inspiradoras que nos dão esperança para 2021 em 
https://bit.ly/38LSnXh

8 ideias inovadoras de alunos do Modelo da ONU para 
ajudar refugiados:
Durante debate promovido pelo Modelo das Nações Unidas (MUN), que são 
simulações da ONU nas quais alunos do ensino fundamental à universidade 
assumem papel de diplomatas para debater e resolver questões globais, o 
ACNUR desafiou os estudantes a abordarem questões sobre os deslocamentos 
forçados. Você pode ler sobre as ideias vencedoras como “reforma de sistema 
educacional com inclusão de temas de direito dos refugiados” e também “banco 
de dados internacional com oportunidades de emprego para refugiados” em 
http://bit.ly/3tkLYfd
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No dia da #VisibilidadeTrans2021, 
reforçamos nosso apoio a todas as 
pessoas que foram forçadas a fugir 
por sua identidade de gênero! 

ACESSE NOSSAS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES:

Por um mundo de mais tolerância e respeito!

    Relatório Operacional Trimestral de Boa Vista

    Relatório Trimestral de Livelihoods

    COVID Flash Update

Apesar de um ano extremamente desafiador, a Agência da 
ONU para Refugiados (ACNUR) atingiu um marco importante 
em termos de arrecadação de fundos junto ao setor privado 
em 2020. No Brasil, milhares de pessoas tornaram-se doadoras 
do ACNUR e parcerias de grande porte incluíram acordos com 
o banco Itaú, Grupo Boticário e o fundo Stafford, impactando 
milhares de pessoas refugiadas. 

Desde o seu lançamento, em dezembro, a campanha #PratoDoMundo 
tem ganhado repercussão na imprensa e nas redes sociais por meio de 
influenciadores digitais. A iniciativa foi destaque nos portais da CNN Brasil, 
O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo, Rádio CBN e Globo Rural. Mais de 
20 mil pessoas já fizeram o download do e-book. 

 Receba agora o seu, Acesse: www.pratodomundo.com

https://www.acnur.org/portugues/2021/01/19/5-maneiras-que-os-refugiados-encontraram-para-combater-a-covid-19-em-2020/
https://www.acnur.org/portugues/2021/01/20/8-ideias-inovadoras-de-alunos-do-modelo-da-onu-para-ajudar-refugiados/
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2021/01/20201208-Report-Oct-Dec-Roraima-PTBR-1.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2021/02/Relat%C3%B3rio-Meios-de-Vida-Outubro-novembro-e-dezembro-VF-PT.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2021/02/COVID-19-Flash-Update-Jan-21.pdf
https://www.acnur.org/portugues/pratodomundo/
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www.R4V.info

 @ACNURBrasil

 /company/acnurportugues 

 @acnurbrasil

 /ACNURPortugues

Para mais informações: 
brabrpi@unhcr.org

acnur.org.br

help.unhcr.org/brazil empresascomrefugiados.com.br

HELP - O canal de 
informação do ACNUR 
para refugiados

Plataforma 
Empresas  
com Refugiados

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.

With the support of the following organizations and private sector partners: 
Com o apoio das seguintes organizações e parceiros da iniciativa privada:

UNHCR, the UN Refugee Agency, is grateful for the support of: 
O ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados, agradece o apoio de:

Parceiros do ACNUR no Brasil – UNHCR partners in Brazil

Paraná

Caritas Paraná u-

Distrito Federal

Instituto de Migrações e Direitos Humanos ªu-  

Aldeias Infantis (-u

Manaus

Boa Vista

Belém

Brasília

São Paulo

Paracaima

Rio de Janeiro
Caritas Rio de Janeiro (u-

Aldeias Infantis (-u

São Paulo
Caritas São Paulo u- 

I Know My Rights %
Associação Compassiva %-

Aldeias Infantis (- u

Missão Paz -

Minas Gerais

Aldeias Infantis (- u

Serviço Jesuíta a Migrantes e 
Refugiados ªu-(

Rio Grande do Sul

Aldeias Infantis (- u

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados ª u-

Roraima
Associação Voluntários para o Serviço Internacional (- ª

Fraternidade - Federação Humanitária Internacional (-

Instituto de Migrações e Direitos Humanos ªu-

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados ª- u

Associação Canarinhos da Amazônia -
Fraternidade Sem Fronteiras (-

Museu A Casa do Objeto Brasileiro -

Amazonas
Instituto Mana 
Caritas Manaus (-u  %ª

Agência Adventista de Desenvolvimento 
e Recursos Assistenciais  -(u%

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados -%  
Fraternidade – Federação Humanitária 
Internacional  -
Museu A Casa do Objeto Brasileiro -
Hermanitos -

https://bit.ly/3g0Macu

