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Dia Mundial dos Refugiados
O ACNUR em parceria com o Memorial da América Latina,

celebrar a força e coragem daqueles que foram

de São Paulo, promoveu uma conferência de imprensa

forçados a fugir de suas casas para buscar proteção

virtual focada no relatório Tendências Globais do ACNUR,

em países terceiros. Durante o mês de junho,

apresentado por José Egas, Representante do ACNUR Brasil.

diferentes atividades com foco na conscientização

O evento também foi marcado pelo lançamento da publicação

e na garantia da coexistência pacífica foram

digital “Tradução Humanitária e Mediação Cultural para

realizadas em todo o Brasil com o objetivo de

Migrantes e Refugiados” que abrange ouso da linguagem e

homenagear refugiados e solicitantes de refúgio.

da comunicação em situações de deslocamento forçado.

Em uma das atividades de Roraima, a principal entrada

Em Belém e Brasília, crianças

de refugiados da Venezuela, a comunidade de

e adolescentes que vivem

acolhida pôde visitar uma exposição em um shopping

em abrigos utilizaram sua

de Boa Vista com produtos artísticos e artesanais de

criatividade no concurso global

refugiados indígenas e não indígenas. A iniciativa,

de design #dreamball. Em todo

que foi organizada pelo ACNUR, com o apoio da

o mundo, as ilustrações serão

AVSI, FSF, FFHI e Museu a Casa do Objeto Brasileiro,

compartilhadas e poderão se

deu visibilidade à criatividade dessa população e

transformar em bolas de futebol,

também abriu possibilidades de subsistência.

que serão posteriormente
vendidas para apoiar atividades

Em Manaus, durante a celebração do primeiro

esportivas para refugiados.
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20 de Junho é a data marcada para lembrar e

Leia mais em bit.ly/3dzk74V e bit.ly/3hkFLL4

aniversário da Rádio Yakera Jokonae, iniciativa
que fortalece a comunicação com as comunidades

Além disso, no âmbito do Dia Mundial dos Refugiados,

e fornece informações precisas, mulheres que

o ACNUR Brasil lançou um vídeo com todas as

vivem em abrigos municipais indígenas puderam

conquistas realizadas ao longo de 2020.

participar de duas rodas de conversa realizadas pelo
ACNUR e pelo Instituto Mana. As discussões tiveram

Agradecemos a todos os nossos doadores que nos apoiam nosso

como objetivo promover atividades comunitárias,

incansável trabalho em prol daqueles que buscam proteção no

incluindo dança e exposições de artesanato.

Brasil. Obrigado a todos por estarem #ComOsRefugiados

Primeira versão do
ChatBot “Chama”
é lançada
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Desde 1º de junho, refugiados e migrantes no Brasil
receberam um impulso no acesso a informações importantes
e seguras: o ChatBot “Chama”. “Chama”, que significa “jovem”
na Venezuela é uma ferramenta de Inteligência Artificial criada

“Fútbol sin Fronteras” inspira jovens
refugiados e migrantes da Venezuela
abrigados em Boa Vista

para responder às principais perguntas dos venezuelanos que
estão no território brasileiro. Também trabalha na prevenção
e mitigação de notícias falsas entre essa população.
Para começar a interagir com a ferramenta é bastante
simples – adicione o número +551142301029 ao seu
WhatsApp e envie uma mensagem para ela. O “Chama”
pode responder a perguntas relacionadas às prioridades
identificadas por meio de uma pesquisa realizada em
novembro de 2020: documentação, estratégia de
interiorização, prevenção à COVID-19 e dicas para
quem está em busca de oportunidades de trabalho. As
informações são desenvolvidas com o apoio do Projeto
RadioLab - “La Voz de los Refugiados”, iniciativa financiada
pela Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento

O projeto esportivo “Fútbol sin Fronteras” começou no dia 20 de junho, durante
o Dia Mundial dos Refugiados, no abrigo Rondon 1, em Boa Vista. Crianças e
adolescentes em situação de deslocamento forçado passam por situações
estressantes ou violentas. Adaptar-se a uma nova cultura pode ser desafiador e
interromper atividades educativas também pode impactar em sua autoestima. As
atividades esportivas do “Fútbol sin Fronteras” serão desenvolvidas com jovens
refugiados e migrantes para interromper ciclos de violência, já que a cultura de
paz e respeito são tão importantes quanto o talento e o esforço físico do esporte.
O projeto, desenvolvido pelo ACNUR e seu parceiro AVSI, foi realizado com
contribuições do Escritório dos Estados Unidos para População, Refugiados
e Migração (PRM) e será replicado em cinco abrigos da Operação Acolhida.
Leia mais em bit.ly/3vResgH

e Assuntos Humanitários do Governo de Luxemburgo
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Novas Masculinidades: Homens
refugiados e migrantes debatem
e desconstroem estereótipos
para melhor convivência
em abrigos em Roraima
Cerca de 30 homens que atualmente vivem em abrigos
participaram da iniciativa Novas Masculinidades, que
é implementada em abrigos da Operação Acolhida de
Boa Vista e busca criar um espaço seguro para homens
refugiados e migrantes. A iniciativa propõe uma abordagem
holística para que os participantes possam abordar
questões que as masculinidades podem trazer, como
o papel esperado dos homens na sociedade. Eles são
desafiados a pensar sobre o impacto da masculinidade
tradicional na vida de cada um deles e da sociedade, refletir
sobre o impacto que ela tem na saúde física e mental e
se expressar sobre os mitos e medos que os cercam.
Leia mais em bit.ly/3dC6FwS

ACNUR e Pacto Global da ONU lançam
Fórum Empresas com Refugiados
No dia 23, o ACNUR e a Rede Brasil do Pacto Global lançaram o
Fórum Empresas com Refugiados, que visa apoiar a inclusão de
refugiados no mercado de trabalho e é formado por empresas e
outros tipos de organizações. A iniciativa busca promover a troca de
experiências entre empresas, ações de capacitação para contratação
de refugiados, empregabilidade e compartilhamento de boas práticas
na inclusão desses refugiados em ambientes de trabalho, além de
outros tipos de experiências que apoiem essa população.
Leia mais em bit.ly/3hoc3oF
Assista a transmissão ao vivo em youtu.be/i23WZyS-cto

DESTAQUES

O poder da inclusão

Microcrédito fomenta projetos para

Em Junho foi realizado um evento virtual exclusivo com o Embaixador

refugiados e migrantes em São Paulo

da Boa Vontade Khaled Hosseini e o apoiador de alto perfil do ACNUR,
Pedro Bial, para sensibilizar potenciais doadores privados sobre a causa

Refugiados e migrantes de São Paulo podem contar

dos refugiados. O evento foi moderado por Maria Beatriz Nogueira,

com o apoio de um microcrédito para apoiar suas

Chefe de escritório do ACNUR de São Paulo. Marifer Vargas, empresária

atividades de empreendedorismo. Desde 2020,

venezuelana e refugiada que vive no Brasil, contou sua história e

quase 90 pessoas foram apoiadas pela iniciativa

explicou como a inclusão teve um papel significativo em sua jornada

que é concedida pelo Banco do Povo em parceria

familiar como refugiados. Cerca de 30 pessoas de alto nível do setor

com o ACNUR. Leia mais em bit.ly/2UfcpG7

privado estavam entre os participantes do evento. PSP ACNUR se engaja
com um grupo de nove filantropos, empresários e personalidades

Refugiada congolesa toma posse no Conselho

selecionados, conhecido como Comitê Mobilizador, para apoiar o ACNUR

Municipal de Imigrantes de São Paulo

na arrecadação de fundos junto ao setor privado. O evento fez parte dos

A ativista Hortense Mbuyi, refugiada da República

esforços da equipe PPH para maximizar o potencial do grupo para se

Democrática do Congo, foi um dos membros eleitos

envolver com novos doadores e arrecadar fundos por meio de sua rede.

para o Conselho Municipal de Imigrantes (CMI) de
São Paulo. Desde 2018 ela trabalhava com CMI
como suplente. Seus principais objetivos, agora
como membro eleito, são promover a igualdade de
gênero e garantir que os direitos dos refugiados
que vivem na capital paulista sejam plenamente
respeitados. Leia mais em bit.ly/3hkuVVu
ACNUR apoia refugiados indígenas warao
durante emergência de enchentes em Manaus
Trinta famílias indígenas que vivem em abrigos
municipais receberam itens de higiene e redes

Refugiados comandam as redes
sociais de Fabio Porchat, Leticia
Spiller e Sereias da Vila

como parte da resposta ao aumento dos níveis
dos rios na cidade. A doação, feita em parceria
com a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência
Social e Cidadania (Semasc), é apoiada pelo
Instrumento de Estabilidade e Paz (IcSP) da

No Dia Mundial do Refugiado, o ACNUR Brasil convidou a Apoiadora

União Europeia. Leia mais em bit.ly/2TCMF6G

de Alto Perfil e atriz Leticia Spiller, o apresentador Fabio Porchat e
o Sereias da Vila, time de futebol feminino do Santos, para espalhar

PUBLICAÇÕES

uma mensagem de inclusão em suas contas do Instagram e dar voz
às pessoas refugiadas que vivem no Brasil. Durante um dia, seus

acnur.org/portugues/publicacoes/

 Atuação do ACNUR junto às redes locais em

seguidores no Instagram - 10 milhões de pessoas - conheceram

apoio à população indígena Warao no sudeste e
sul do Brasil: boas práticas e lições aprendidas
(Nov 2019 – Mar 2021) bit.ly/2VfqLaa

as histórias da médica Warao venezuelana Fiorella Ramos, da
empreendedora Marifer Vargas e dos irmãos Lexandra e Leobel.

 Infográfico – Vozes das Pessoas Refugiadas bit.ly/3yccQjI
 Relatório – Vozes das Pessoas Refugiadas bit.ly/375g78n

Outras celebridades como Isis Valverde, Daiane dos Santos,

 Relatório de Atividades de Manaus

Iza e Cris Dias também usaram suas próprias redes sociais

(Abril e Maio) bit.ly/2UPBmc5

para lançar luz sobre o deslocamento forçado e se envolver

 External Updates ACNUR (Junho) bit.ly/3f60e60

com o ACNUR Brasil no Dia Mundial do Refugiado.
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Parceiros do ACNUR no Brasil:

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

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.

