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Chefe Global das Operações do ACNUR visita o Brasil

Novembro 2021
NEWSLETTER

acnur.org

O acesso a direitos, assistência humanitária e inclusão 

socioeconômica para os refugiados esteve no foco de 

uma visita de seis dias do Chefe Global das Operações do 

ACNUR, Raouf Mazou, ao Brasil.

Acompanhado pelo representante do ACNUR José Egas e 

pelo representante-adjunto Federico Martinez, durante sua 

missão o Chefe Global das Operações do ACNUR visitou 

instalações de acolhimento em Roraima, principal porta 

de entrada dos venezuelanos no Brasil, e viu em primeira 

mão o andamento da estratégia de realocação interna ao 

visitar abrigos de interiorização em São Paulo. Ele também 

se reuniu com as principais autoridades governamentais, 

autoridades locais, parceiros e setor privado, bem como 

refugiados e migrantes venezuelanos.

“Os esforços liderados pelo governo para encontrar 

soluções imediatas para refugiados e migrantes 

venezuelanos através da Operação Acolhida – desde 

a resposta humanitária na fronteira em Pacaraima até 

programas de integração realizados em conjunto com as 

comunidades locais – são notáveis”, disse Raouf Mazou. 

“Conheci refugiados que tiveram uma oportunidade de 

trabalho três semanas após a chegada”, acrescentou.

Em Boa Vista, o Chefe Global das Operações do ACNUR também 

visitou as bibliotecas comunitárias montadas em alguns dos 

abrigos de emergência e assistiu a uma partida do “Fútbol 

sin Fronteras”, projeto onde jovens refugiados e migrantes 

podem desenvolver habilidades de vida específicas que vão 

além do campo de jogo e são capacitados a reconhecer seus 

direitos e forças. Raouf Mazou também foi entrevistado por 

jovens refugiados na rádio “La Voz de los Refugiados”. 

Em São Paulo, o Chefe Global das Operações do ACNUR 

visitou o Centro de Referência Especializado em refugiados e 

migrantes do município (CRAI), acompanhado do prefeito da 

cidade, Ricardo Nunes, do secretário de Direitos Humanos e 

Cidadania de São Paulo, Carlos Bezerra, e da secretária de 

Assistência Social de São Paulo, Claudia Carletto. Ele também 

participou de uma reunião com stakeholders do setor privado, 

destacando as boas práticas que as empresas estão promovendo 

para a integração de refugiados no Brasil e incentivando seu 

maior engajamento. A missão do Chefe Global das Operações 

do ACNUR se concluiu com uma visita ao Posto Avançado do 

Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), uma iniciativa que 

reflete os esforços mais amplos do ACNUR para expandir a 

assistência de proteção em aeroportos internacionais do país.
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http://acnur.org.br


Em novembro, a especialista temática em Proteção, Gênero e Educação em Emergências 

do ECHO, Corita Tassi, visitou Boa Vista, Pacaraima e Manaus para obter mais informações 

sobre os componentes de proteção da resposta humanitária no Brasil. A agenda abrangeu 

visitas a comunidades de refugiados, incluindo assentamentos indígenas, abrigos, locais e 

famílias venezuelanas assistidas no Brasil.

Alto representante 
da UE para Relações 
Exteriores e Política de 
Segurança visita o Brasil

Representante do ACNUR 
participa de Reunião 
de Representantes das 
Américas no Panamá 
e missão de meios de 
vida em Minas Gerais

Pela primeira vez na América Latina, sob seu 

mandato, o Alto Representante da União 

Europeia para Relaçòes Exteriores e Política 

de Segurança e Vice-Presidente da Comissão 

para uma Europa Mais Forte no Mundo, 

Josep Borrell, visitou o Brasil. “Vim reafirmar 

a importância estratégica que nós, na União 

Europeia, atribuímos às nossas relações com 

a América Latina e com o Brasil em particular”, 

disse Borrell após reunião com o Ministro das 

Relações Exteriores do Brasil. Juntamente com 

Ignacio Ybáñez, Embaixador da União Europeia 

no Brasil e outros funcionários de alto escalão 

da UE, Borrell se reuniu com autoridades 

governamentais, reuniu-se com organizações da 

sociedade civil e com refugiados e migrantes em 

busca de proteção no Brasil. Durante a reunião 

em Brasília, o Representante-adjunto do ACNUR 

Federico Martinez destacou a importância 

estratégica das iniciativas de cooperação da UE, 

por meio de diferentes formas de financiamento, 

para a resposta humanitária aos venezuelanos 

desde o início da Operação Acolhida.

Entre os dias 10 e 12 de novembro, o 

representante do ACNUR no Brasil, José Egas, 

participou da Reunião dos Representantes das 

Américas no Panamá para discutir estratégias 

e recursos de planejamento em resposta 

às necessidades de proteção e lacunas das 

populações de interesse do ACNUR afetadas 

por situações humanitárias da região, como 

Venezuela, Colômbia, Haiti, Nicarágua e América 

Central. De volta ao Brasil, o representante 

do ACNUR e o Oficial de Meios de Vida, 

Paulo Sérgio Almeida, foram em missão à 

Reserva Ambiental do Ibitipoca para avaliar um 

potencial projeto de apoio de acesso à terra, 

produção agrícola, preservação ambiental e 

geração de renda para as venezuelanos.

Entre 29 de novembro e 1º de dezembro, o Embaixador Carlo Krieger e a Conselheira 

Nadia Mellina, da Delegação do Grão-Ducado de Luxemburgo no Brasil, visitaram 

Boa Vista, marcando o lançamento do Programa Conjunto de Empoderamento 

Econômico financiado pelo Governo do Luxemburgo e implementado pela 

ONU Mulheres, ACNUR e UNFPA. A Delegação teve a oportunidade de visitar o 

PITRIG, o Centro de Coordenação de Interiorização (CCI), abrigos de Boa Vista, 

reunir-se com o General Schwingel e participar de uma conversa com um grupo 

mulheres indígenas apoiadas pelo Programa. A visita terminou com reunião na 

Casa da Mulher Brasileira, onde a Coordenadora deste espaço e a Delegação 

discutiram áreas-chave de cooperação dentro do Programa Conjunto.

ACNUR Brasil recebe segunda visita do ECHO

©UNHCR / Felipe Irnaldo

Embaixada de Luxemburgo visita Boa 
Vista para lançar Programa Conjunto 
de Empoderamento Econômico

ONU Mulheres / Paola Bello



DESTAQUES

Reestruturação de abrigos em Roraima

Os abrigos de emergência de Boa Vista estão passando por um processo 

de reestruturação e atualização. Foram criados quatro comitês para garantir 

consultas regulares às populações indígenas afetadas por essa reorganização. 

Da mesma forma, foi criado um grupo de trabalho para iniciar o processo 

de consulta com os abrigos não-indígenas. Melhorias na infraestrutura do 

abrigo Rondon 3 se traduzirão em melhores condições de acolhimento 

especificamente para os indígenas, enquanto Pricumã e o Espaço de Emergência 

13 de Setembro serão ampliados e os abrigos Rondon 1, Rondon 2 e Rondon 

4 serão consolidados em um único espaço de abrigo no início de 2022. O 

ACNUR está confiante de que este exercício aumentará a eficiência nos 

serviços e maior dignidade e segurança para os refugiados e migrantes.  

O ACNUR e o Ministério da Cidadania lançam 

convocação para a apresentação de boas práticas

O Edital de Boas Práticas tem como objetivo mapear respostas emergenciais 

e iniciativas de soluções de longo prazo implementadas no Brasil para 

refugiados e migrantes indígenas da Venezuela. Leia mais em bit.ly/3DftJvC

Manaus realiza o 1º Fórum Hermanitos de Empregabilidade de Refugiados e Migrantes

No dia 25 de novembro, Hermanitos promoveu em conjunto com o ACNUR 

o 1º Fórum Hermanitos de Empregabilidade de Refugiados e Migrantes em 

Manaus. O Fórum ofereceu um espaço para mais de 50 representantes do 

setor empresarial, governo e outros atores-chave para discutir temas como 

mercado de trabalho, inovação em recursos humanos, responsabilidade social, 

empreendedorismo e oportunidades de trabalho para refugiados e migrantes.

Exposição “Sonhei em Português” lançada no Museu 

da Língua Portuguesa, em São Paulo

Lançada no dia 19 de novembro, a exposição “Sonhei em Português” ilustra a 

experiência que refugiados e migrantes têm em São Paulo e tem como objetivo 

ajudar os visitantes a se identificarem com o lado humano de suas histórias. 

Os ingressos estão disponíveis em bileto.sympla.com.br/event/68203/d/118819 

Escola de Liderança Indígena Warao, em Belém

Vinte e cinco indígenas warao residentes no Pará iniciaram seus cursos 

de direito internacional, direitos humanos e direitos indígenas graças 

a uma iniciativa conjunta entre o ACNUR, o Instituto Internacional de 

Educação do Brasil (IEB) e a Defensoria Pública da União (DPU). Por meio 

de palestras e discussões em grupo, os participantes se engajariam na 

identificação de desafios e oportunidades de integração no Brasii.

PUBLICAÇÕES

 � External Updates ACNUR 
(Outubro) bit.ly/323JQ2B

 � Relatório de Atividade de Meios de Vida 
2020 (versão em inglês) bit.ly/3q1iPEV

 � Relatório de Atividades de Meios de Vida 
(Setembro – Outubro)  bit.ly/3qidHwD

 � Relatório de Atividades de Roraima 
(Setembro – Outubro) bit.ly/3DYoII9

 � Relatório Indígena 
(Julho – Outubro) bit.ly/3pY6uSa

DASHBOARDS   NOVO 

 � Organizações parceiras da 
plataforma R4V 3W Dashboard

16 dias de ativismo contra 
a violência de gênero

Os 16 Dias de Ativismo é uma campanha anual 

global que começa em 25 de novembro – o 

Dia Internacional para a Eliminação da Violência 

contra a Mulher – e se finaliza em 10 de 

dezembro – Dia dos Direitos Humanos. O tema 

deste ano é “Pinte o mundo de laranja: FIM DA 

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES AGORA!”.

No Brasil, o ACNUR e parceiros estão realizando 

uma variedade de atividades de Proteção de Base 

Comunitária e Comunicação com Comunidade, 

envolvendo refugiados e migrantes que vivem em 

abrigos temporários e comunidade de acolhida.

© UNHCR / Camila Ignacio

Leia mais em bit.ly/3D8UWjx 

44% 
financiado

US$ 52,5 milhões
necessários para a operação do ACNUR Brasil em 2021

Atualização de 
Financiamento 
ACNUR Brasil

 7 DE 
DEZEMBRO 
DE 2021

Para + informações acesse: reporting.unhcr.org

Destinação totalmente específica
Destinação específica
Destinação flexível (alocação indicativa)
Destinação livre (alocação indicativa)
Lacuna de financiamento (indicativa)

https://bit.ly/3DftJvC
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http://Indigenous Report (July - October) 
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmFkNDk0ZmItOThlZS00YzU2LWExZTAtNzBkYWUxNDZhMWFmIiwidCI6IjE1ODgyNjJkLTIzZmItNDNiNC1iZDZlLWJjZTQ5YzhlNjE4NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionacca480ee27bb5005c11
https://bit.ly/3D8UWjx
https://reporting.unhcr.org/


Operação
Brasileira:
ACNUR e 
Parceiros

www.R4V.info
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

 @ACNURBrasil

 /ACNURPortugues

 @acnurbrasil

 /company/acnurportugues

Paraná

Caritas Paraná u- ª

Distrito Federal

Instituto de Migrações e Direitos Humanos u-

Aldeias Infantis (-u

Rede Interação 

Manaus

Boa Vista

Belém
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Rio de Janeiro
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São Paulo

Caritas São Paulo u- ª

I Know My Rights %
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Minas Gerais
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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-
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Amazonas

Instituto Mana u

Caritas Manaus (-u %ª

Agência Adventista de Desenvolvimento 
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Hermanitos -%
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