
HISTÓRIAS DA INTERIORIZAÇÃO

Risett chegou no Brasil em 2018 junto com 
sua família e foi acolhida no Rondon 03, abrigo 
emergencial da Operação Acolhida e que conta 
com a gestão financiada pelo ACNUR, como 
contribuição ao trabalho do Ministerio de Cidadania. 

No ano de 2021, ela teve a oportunidade de participar da 
6ª edição do Empoderando Refugiadas, uma iniciativa 
do ACNUR, Pacto Global e ONU Mulheres que visa 
capacitar mulheres venezuelanas que vivem nos abrigos 
emergenciais de Boa Vista para que possam ser empregadas 
e interiorizadas por empresas parceiras do projeto. 

Após conclusão da formação, Risett foi entrevistada pela 
empresa CVC, que pela primeira vez contrataria uma pessoa 
refugiada. A empresa aprovou Risett na seleção e em outubro 
de 2021 ela foi interiorizada pela modalidade Vaga de Emprego 
Sinalizada (VES) com o esposo e os dois filhos para São Paulo. 

Na cidade, ela foi acolhida na Casa Madre Assunta, centro de 
acolhida e integração parceiro do ACNUR, e contou também 
com o apoio do projeto Acolhidos Por Meio do Trabalho, da 
AVSI Brasil, para buscar seu próprio lar. Desde então, Risett 
trabalha na loja conceito da CVC na Avenida Paulista. 

Outras informações sobre distribuição 
por sexo, faixa etária e municípios, 

acesse o painel de Interiorização aqui.

BOLETIM DE INTERIORIZAÇÃO
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022

A vida estava ruim porque eu não sabia o 
que fazer: não tínhamos emprego e o que 
íamos oferecer aos nossos filhos? E agora 
estou muito feliz. Cada dia me levanto com 
uma paz na minha alma e no meu coração. 

Eu nunca tinha trabalhado com turismo. Aqui, 
tive que aprender sobre os países, os estados, 
as capitais. Mas era isso que estavam buscando: 
uma pessoa que tivesse vontade e capacidade 
de aprender e a vontade de ir em frente. E 
graças a Deus aqui estou, seguindo em frente.

Risett, beneficiária do Empoderando 
Refugiadas interiorizada pela modalidade 
Vaga de Emprego Sinalizada.

DESTAQUE PAINEL DE INTERIORIZAÇÃO

TOTAL DE PESSOAS INTERIORIZADAS JAN/FEV

4,171 
pessoas 

interiorizadas

64%

14%

12%

1,5%

8,5%

Sem
informações

Institucional

Reunificação 
familiar

Reunião 
social

Vaga de 
Emprego 
Sinalizada 
(VES)

http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/painel-interiorizacao
http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/painel-interiorizacao/
http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/painel-interiorizacao/
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Abrigo BV-8
Pacaraima

618

Centro de 
Interiorização 
Rondon 5 
Boa Vista

904

Alojamento 
de Trânsito 
de Manaus  
Manaus

942

Modalidade Institucional de Interiorização 

Modalidade de Interiorização Vaga de Emprego Sinalizada (VES)

Abrigamento para interiorização

2.464 

770

94 323 86R$101.561

A Plataforma Empresas com Refugiados 
é uma iniciativa do ACNUR junto ao Pacto 
Global para promover empregabilidade, 
o empreendedorismo, aos meios 
de conhecimento e sensibilização e 
engajamento do setor privado. 22 
empregadores encaminharam 66 vagas de 
emprego para a modalidade VES.

empresascomrefugiados.com.br

Dados ACNUR em Janeiro e Fevereiro

pessoas 
acolhidas

kits 
doados

parcelas 
fornecidas

pessoas 
beneficiadas

famílias 
beneficiadas

355 

216

20

beneficiários 
na modalidade

pessoas 
acolhidas

centros de acolhida 
e integração

em 11 centros de 
acolhida e integração 
apoiados pelo ACNUR

apoiados pelo ACNUR

De um total de

nos abrigos da Operação Acolhida, 
apoiados pelo ACNUR em parceria com 
a AVSI Brasil e a Agência Adventista de 
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais 
(ADRA) para fins de Interiorização

kits de viagem, de higiene e limpeza 
foram doados no Centro de Interiorização 
Rondon 5 e ATM para as famílias 
abrigadas que foram interiorizadas

destinados pelo ACNUR à assistência 
financeira (CBI) para a modalidade Institucional

SP
RJ

DF

PR

RS

8788

18

6

17

Saiba mais 
sobre o 
CBI aqui

Saiba mais sobre abrigos emergenciais aqui.

43 70 42

R$39.014 
parcelas 
fornecidas

pessoas 
beneficiadas

famílias 
beneficiadas

destinados pelo ACNUR à assistência 
financeira (CBI) para a modalidade VES

Saiba mais 
sobre o 
CBI aqui

Distribuição 
das pessoas 
acolhidas 
por abrigo

Distribuição das 
pessoas acolhidas por 
centro de acolhida

 Distrito Federal (DF)   
• Aldeias Infantis (18)

 Rio Grande do Sul (RS)  
• Aldeias Infantis (6)

 Paraná (PR) 

• CAPR (4)
• Serviço Pastoral do 

Migrante (13)

 São Paulo (SP)  
• Aldeias Infantis (45)
• SJMR (7)
• Missão Paz (2)
• Igreja Batista do Calvário (5)
• Irmãs Scalibrinianas (17)
• Junta de Missões Nacionais (12)

 Rio de Janeiro (RJ)  
• Aldeias Infantis (87)

http://empresascomrefugiados.com.br
http://empresascomrefugiados.com.br
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDJiZWVjZTctNGI4Yy00OTI2LTgxYzQtMDU4Y2Q3Y2QyMmZmIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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Atuação do ACNUR na modalidade Institucional de Interiorização

Atuação do ACNUR na modalidade de Interiorização Vaga de Emprego Sinalizada (VES)

Abrigamento para interiorização

13.222

70.428

40.733 

5.699

2.469
2.222 593

R$2.199.740 

A estratégia de Interiorização do Governo Federal, implementada pela Operação Acolhida, realoca voluntariamente pessoas refugiadas e migrantes 
venezuelanas dos estados de Roraima e Amazonas para outras cidades do país. O ACNUR, em parceria com outras agências da ONU e organizações da 
sociedade civil, apoia a estratégia desde seu lançamento. Saiba mais sobre a estratégia de Interiorização e a atuação do ACNUR.

empresascomrefugiados.com.br

Histórico da Estratégia de Interiorização de 
abril de 2018 até Fevereiro de 2022

pessoas beneficiadas 
pela modalidade

pessoas refugiadas e 
migrantes interiorizadas em 
todas as modalidades

pessoas 
acolhidas

pessoas 
acolhidas

pessoas 
beneficiadas

famílias 
beneficiadas

apoiados pelo ACNUR para fins de Interiorização

destinados pelo ACNUR à assistência 
financeira (CBI) para a modalidade Institucional

1.658
2.890 1.292 

R$1.607.432
parcelas 
fornecidas

pessoas 
beneficiadas

famílias 
beneficiadas

destinados pelo ACNUR à assistência 
financeira (CBI) para a modalidade VES

Distribuição 
das pessoas 
acolhidas 
por abrigo

A primeira edição do projeto ocorreu entre 2015 e 2016, na cidade de 
São Paulo. Em 2019, o projeto estendeu sua atuação geográfica a Boa 
Vista e passou a oferecer capacitação para mulheres abrigas nos centros 
de acolhida de refugiados. Desde então, 316 mulheres participaram 
da iniciativa, 147 foram contratadas e 260 pessoas interiorizadas a 
partir de Boa Vista para outras cidades do país. Mais de R$960 mil 
foram investidos em formação, empregabilidade e interiorização.

ACNUR já apoiou mais de 2.000 vagas de 
emprego (444 pela plataforma empresas 
com refugiados), por meio de mais de 200 
empresas parceiras (192 referenciadas pela 
plataforma empresas com refugiados). 

2.263
EM JAN-2022

2018 2019 2020 2021

1.908
EM FEV-2022

Alojamento de 
Trânsito de Manaus  
Manaus

Rondon 5  
Boa Vista

BV-8  
Pacaraima

18.76115.8186.154

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: 

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: 

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: 

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: 

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: 

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: 

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.

O ACNUR Brasil agradece o apoio de todos os seus doadores incluindo:Parceiros do ACNUR no Brasil: Doadores privados do ACNUR no Brasil:

De um total de

em mais de 50 centros de acolhida e 
integração apoiados pelo ACNUR

parcelas 
fornecidas

http://bit.ly/366YrZs
https://www.acnur.org/portugues/temas-especificos/interiorizacao/
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