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A conectividade móvel e internet são fundamentais 
para promover relacionamentos e conectar refugiados a 
comunidades, serviços e oportunidades nos  países de 
acolhida.  No entanto, os refugiados geralmente lutam para 
encontrar uma conexão imediata e acessível  para conversar 
com suas famílias ou acessar serviços por telefone.  Durante 
suas viagens, pode faltar cobertura  de internet e telefone,  
os custos podem ser altos e às vezes vender seus telefones 
é a única solução para arrecadar dinheiro para a viagem. 
Isso aumenta os riscos de proteção e os impactos na saúde 
mental à medida que os refugiados se sentem ainda mais 
separados de seus entes queridos e longe de casa.

Por isso, em fevereiro, o ACNUR e o CICV uniram esforços para 
estabelecer um ponto de conectividade no Anexo BV-8, ao lado do 
Posto de Interiorização e Triagem (PITRIG) da Operação Acolhida 
em Pacaraima.  O Posto de Conectividade  conta com oito tablets 
e permite que refugiados e migrantes,  bem como brasileiros,  
acessem redes sociais, conectem-se a familiares e amigos e 
recebam informações sobre os serviços disponíveis.  No total, o 
site pode oferecer até 500 acessos Wi-Fi gratuitos diariamente 
e limita o tempo de uso a 30 minutos por pessoa para garantir 
que  o maior número possível de  pessoas aproveite o serviço.  

Leia mais em bit.ly/3vfKK8j

ACNUR e CICV promovem inclusão digital de 
refugiados, migrantes e comunidades de acolhida

No final de fevereiro, o ACNUR intensificou suas operações na Ucrânia, trabalhando com autoridades, 
agências da ONU  e outros parceiros, e fez esforços para arrecadar fundos em apoio a pessoas forçadas 
a se deslocar.  Estima-se que 12 milhões de pessoas dentro da Ucrânia precisarão de ajuda e proteção, 
enquanto mais de 4 milhões podem precisar de ajuda em países vizinhos nas próximas semanas.

Entre as ações do ACNUR planejadas para a Ucrânia estão assistência financeira emergencial às 
pessoas mais vulneráveis, distribuição de alimentos, acesso à água, cuidados de saúde, serviços 
de educação, abrigo de emergência e reconstrução de casas danificadas. A equipe também está 
apoiando as autoridades dos países vizinhos a criarem centros de acolhimento, com especial atenção 
à prevenção e mitigação da violência de gênero.

O ACNUR está pedindo a indivíduos e corporações no Brasil que demonstrem sua solidariedade e 
ajudem as pessoas em extrema necessidade na Ucrânia e nos países vizinhos neste momento crítico 

Leia a declaração do Alto Comissáriado 
do ACNUR em bit.ly/3Cpp1wj

Por favor, faça uma doação 
em bit.ly/ajudarucrania

SITUAÇÃO DA UCRÂNIA©Reuters

 “Não há 
vencedores na 
guerra, mas 
inúmeras vidas 
serão dilaceradas”
Filippo Grandi,  
Alto Comissário do ACNUR

http://acnur.org.br
http://bit.ly/3vfKK8j
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http://bit.ly/ajudarucrania


RMRP 2022
PLANO DE RESPOSTA A 
REFUGIADOS E MIGRANTES (RMRP) 
Janeiro - Dezembro 2022

No final de fevereiro, a segunda secretária da Embaixada do 
Canadá, Tarryn Elliott, visitou Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. 
A agenda de 5 dias abrangeu visitas aos locais da Operação 
Acolhida, incluindo PITRIGs de ambas as cidades, o Centro de 
Coordenação de Interiorização (CCI), comunidades  indígenas 
e não indígenas de refugiados, assentamentos e abrigos. 

O ACNUR Brasil teve o prazer de receber a visita de Masayuki Eguchi, 
Representante Chefe, e Sato Shinji and Aoki Issei, Oficiais Sêniors 
da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) no Brasil. 
Durante a reunião, o representante Jose Egas deu um panorama 
do trabalho do ACNUR no Brasil e suas contribuições à resposta 
da Operação Acolhida, destacando os desafios e oportunidades 
de proteção e integração dos refugiados e migrantes que estão 
no país. Como ACNUR e JICA têm se engajado em uma parceria 
estratégica a nível global, áreas potenciais de colaboração que 
se beneficiariam do trabalho de desenvolvimento de longo prazo 
da JICA, complementando as intervenções humanitárias e de 
apoio do ACNUR, também estão sendo exploradas no Brasil.

Capítulo Brasil para o 
RMRP 2022 é lançado

A Plataforma de Coordenação Interagencial (R4V) no Brasil lançou 
para 2022 o capítulo  nacional  do Plano Regional de Resposta 
a Refugiados e Migrantes (RMRP), que estima um total de US$ 
126 milhões para responder às necessidades humanitárias de 
refugiados e migrantes da Venezuela, bem como membros 
das comunidades anfitriãs no Brasil.  Documentação e registro, 
disponibilização de abrigos temporários de emergência, acesso 
à WASH, proteção, assistência jurídica e psicossocial e apoio à 
integração socioeconômica por meio da estratégia de realocação 
interna voluntária  e outras ações estão previstas no plano.

O evento de lançamento foi organizado pelo Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil e contou com a participação 
de organizações integrantes da plataforma R4V, além de 
representantes da sociedade civil e da comunidade de doadores, 
incluindo a participação de Ana Beatriz Martins, Vice-Chefe 
da Delegação da União Europeia, e Katrina Reichwein, 
Coordenadora Regional de Refugiados do Bureau dos Estados 
Unidos de  População, Refugiados e Migração (PRM).  

Leia mais em bit.ly/353VXy8

Visita do Canadá a Roraima

JICA e ACNUR conversam sobre 
potenciais áreas de colaboração
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Acesse o Plano RMRP 2022 
em inglês bit.ly/37nZ84K

Acesse o Plano RMRP 2022 
em português bit.ly/3uCpwRX

http://bit.ly/353VXy8
http://bit.ly/37nZ84K
http://bit.ly/3uCpwRX


PUBLICAÇÕES

acnur.org/portugues/publicacoes/

HIGHLIGHTS

Comitê criado no Rio de Janeiro

ACNUR, IOM e PARES Caritas RJ parabenizam a criação do Comitê Municipal 
Intersetorial de Políticas de Atenção às Pessoas Refugiadas, Imigrantes e Apátridas 
do Rio de Janeiro (COMPAR-Rio), que visa defender e promover os direitos 
humanos de refugiados, imigrantes e apátridas. Leia mais em   bit.ly/356NtGH 

Projeto Sisteminha atualizado em Roraima

O ACNUR acompanhou a visita da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA) na comunidade indígena Pemón-Taurepang de Tarau-Parú, em Pacaraima. 
Durante a visita, foi instalado um novo sistema de limpeza no aquário, e uma 
sessão informativa sobre piscicultura foi organizada dentro da comunidade. 

Prêmio Nansen 2022

Todos os anos, o prêmio Nansen reconhece pessoas e organizações que demonstraram 
compromisso e dedicação extraordinários em ajudar pessoas de interesse para o 
ACNUR. Para este ano, o ACNUR Brasil promoveu a nomeação do Padre Jesus de 
Bobadilla, da Diocese de Roraima, que tem trabalhado com refugiados indígenas 
e não indígenas venezuelanos antes mesmo do início do grande fluxo para o 
Brasil.  Padre Jesus tem dado apoio a essas pessoas, incluindo grupos warao, e 
promovido iniciativas para integrar crianças e jovens à comunidade brasileira.

 � Relatório de Atividades 
de Meios de Vida 
(Novembro – Dezembro 
2021) bit.ly/3tWpRNl

 � Infográfico Monitoramento 
de Proteção ACNUR 
2021 bit.ly/3J5PGkt

 � Relatório de Atviidades de 
Belém (Agosto – Dezembro 
2021) bit.ly/3sZa693

Refugiados nas Américas compartilham 
suas receitas em livro do ACNUR

A gastronomia tem o poder de fomentar a inclusão e o diálogo 
entre as comunidades. “Da nossa mesa à sua: Fusion Cuisine”, é um 
livro de receitas compartilhadas por mulheres e homens que foram 
deslocados de maneira forçada na América Latina e no Caribe e que 
encontraram uma maneira de preservar suas origens, compartilhar 
experiências e integrar-se ao seu país anfitrião através da culinária. 

Entre as  diferentes histórias, Yilmary, uma refugiada venezuelana, 
conta como encontrou no Brasil um lugar seguro para seus filhos 
crescerem. Atualmente mora com a família em São Paulo, faz 
parte da Plataforma Refugiados Empreendedores e compartilhou 
a receita de cachapa, também disponível em seu restaurante.

Baixe o livro de receitas do ACNUR em bit.ly/3AC8rbQ

DASHBOARDS

 � RMRP 5W 2021  
bit.ly/3tMSkVH

 � Abrigos em Roraima 
bit.ly/3dcF6dT

 � Decisões do CONARE 
bit.ly/2ZOne1w

 � Interiorização bit.ly/3asTv3C

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

Para + informações acesse: reporting.unhcr.org
US$ 52,5 milhões 
necessários para a operação do ACNUR Brasil em 2022

Atualização de 
Financiamento 
ACNUR Brasil

9 DE MARÇO 
DE 2022

5% 
financiado

http://acnur.org/portugues/publicacoes/
http://bit.ly/356NtGH 
http://bit.ly/3tWpRNl
http://bit.ly/3J5PGkt
http://bit.ly/3sZa693
http://bit.ly/3AC8rbQ
http://bit.ly/3tMSkVH
http://bit.ly/3dcF6dT
http://bit.ly/2ZOne1w
http://bit.ly/3asTv3C


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: 

Operação 
brasileira: 
ACNUR e 
Parceiros

Paraná

Caritas Paraná -ªu

Distrito Federal
Instituto de Migrações e Direitos Humanos -u
Aldeias Infantis SOS Brasil (-u

Manaus

Boa Vista

Belém

Brasília

São Paulo

Paracaima

Rio de Janeiro

Caritas Rio de Janeiro (-uª
Aldeias Infantis SOS Brasil (-u

São Paulo

Caritas São Paulo -ªu
I Know My Rights %
Associação Compassiva -%
Aldeias Infantis SOS Brasil  (-u
Missão Paz -

Minas Gerais

Serviço Jesuíta a Migrantes 
e Refugiados  (-uª

Santa Catarina

Serviço Jesuíta 
a Migrantes e 
Refugiados -ª

Bahia

Serviço Jesuíta a Migrantes 
e Refugiados -ª

Pará

Instituto Internacional de Educação do Brasil-
Aldeias Infantis SOS Brasil -

Rio Grande do Sul

Aldeias Infantis SOS Brasil (-u

Serviço Jesuíta a Migrantes 
e Refugiados -ªu

Roraima

Associação Voluntários para o Serviço Internacional (-ª
Instituto de Migrações e Direitos Humanos -ªu
Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados -ª
Museu A Casa do Objeto Brasileiro -
Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento (-
Fraternidade Sem Fronteiras (-

Amazonas

Instituto Mana u
Caritas Manaus (-uª%

Agência Adventista de Desenvolvimento 
e Recursos Assistenciais -uª%

Museu A Casa do Objeto Brasileiro -

Hermanitos -%
Sede do ACNUR Brasil
Escritório do 
ACNUR no Brasil
Escritório de  
Campo do ACNUR
Unidade de  
Campo do ACNUR
Proteção
Locais de Recepção
Documentação
Gerenciamento  
de informação
Assistência 
financeira
Integração
Educação
Telecomunicações
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ª
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u

-

%
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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

http://www.R4V.info
mailto:brabrpi@unhcr.org
http://acnur.org.br
http://acnur.org.br
http://help.unhcr.org/brazil 
http://empresascomrefugiados.com.br
http://twitter.com/ACNURBrasil
http://www.fb.com/ACNURPortugues
http://instagram.com/acnurbrasil
http://linkedin.com/company/acnurportugues 

