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8 de Março serve como um lembrete importante de que 
alcançaremos um mundo verdadeiramente igualitário quando 
todas as mulheres puderem acessar a educação, ganhar salário 
igual por trabalho equivalente, ter suas vozes ouvidas, viver livres 
de ameaças e violência, e poder se envolver significativamente 
em todos os níveis de tomada de decisão. Passos importantes na 
promoção da igualdade de gênero e na prevenção, mitigação e 
resposta à violência de gênero continuam a ser dados pelo ACNUR 
e parceiros, também por meio de atividades de conscientização. 

Brasília: Uma atividade foi realizada para a população que 
vive no abrigo de Acolhimento e Integração, administrado pela 
Aldeias Infantis, para reforçar a importância do acesso aos 
direitos das mulheres refugiadas e o papel do empoderamento 
econômico para quebrar ciclos de discriminação. 

Manaus: Em coordenação com o Instituto Mana e a Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania 
(SEMASC), foi lançada a campanha “Manaus pela Mulher” 
para compartilhar informações confiáveis sobre a prevenção 
da violência de gênero e promover os direitos das mulheres 
residentes na cidade.

Boa Vista: Juntamente com UNFPA e IOM, o ACNUR liderou 
sessões informativas com mulheres e adolescentes do 
Posto de Recepção e Atendimento (PRA) da rodoviária 
sobre violência de gênero e serviços locais disponíveis para 
proteção da mulher, como os da Casa da Mulher Brasileira.

São Paulo: O ACNUR participou do evento “Integrar e 
Empoderar: por direitos e oportunidades para mulheres 
refugiadas e migrantes no Brasil”, promovido pelo 
MOVERSE, o Programa Conjunto implementado com 
ONU Mulheres, UNFPA, e com o apoio da Embaixada do 
Luxemburgo. Leia mais em bit.ly/3uBIBlG

Em março, representantes de conselhos estaduais 
sobre refugiados e migrantes de 10 estados diferentes 
se reuniram pela primeira vez e concordaram em criar 
um Fórum Nacional de Conselhos e Comitês de Estado 
para Refugiados e Migrantes. Sob a liderança do Comitê 
estadual para Refugiados e Migrantes do Rio Grande 
do Sul (COMIRAT-RS) e com o apoio do ACNUR, as 
autoridades estaduais se reuniram para discutir formas 
de alcançar uma maior articulação conjunta para a 
integração de refugiados e migrantes, juntamente 
com a academia e organizações da sociedade civil.

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, 
com sua diversidade cultural e uma longa história 
de acolhimento de diferentes nacionalidades, o 
Fórum Nacional “permite a possibilidade de articular 
estados geograficamente distantes, mas enfrentando 
questões semelhantes, e promove o fortalecimento 
e agilidade nas respostas de integração local”, 
disse José Egas, Representante do ACNUR. 

O ACNUR está fortalecendo as redes de proteção 
locais como uma intervenção prioritária, baseando-se 
em suas capacidades existentes, pois há muito tempo 
exercem um papel central como primeiros receptores 
de refugiados e migrantes, e estão desempenhando 
um papel crescente como portadores de direitos na 
promoção de sua plena realização e na garantia de 
sua inclusão. Uma nova seção no site do ACNUR 
Brasil (acnur.org/portugues/politicas-publicas) mostra 
algumas dessas principais iniciativas que a agência 
apresenta em coordenação com os governos locais. 

Leia mais em bit.ly/36WRrlT

Dia Internacional da Mulher
Fórum Nacional de Conselhos 
e Comitês Estaduais para 
Refugiados e Migrantes é criado
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São Paulo se une em força-
tarefa para documentação

Diferentes organizações têm se unido aos esforços de 
apoio a brasileiros, refugiados e migrantes em situação 
de rua na Praça da Sé, em São Paulo. A atividade foi 
organizada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
com o apoio do ACNUR, Cáritas São Paulo, Cruz Vermelha 
Brasileira, OIM, CIC do Imigrante e outras organizações 
da sociedade civil que prestam serviços como assistência 
jurídica e à saúde e apoio à documentação. Paralelamente, 
a segunda fase da Operação Horizonte, uma força-tarefa 
sobre documentação organizada pela Polícia Federal, 
começará em abril e também incluirá o fornecimento de 
pedidos de refúgio e autorizações de residência para 
afegãos e ucranianos. A primeira fase, entre janeiro e março, 
garantiu acesso à documentação para 970 pessoas.

Em missão de três dias ao Rio de Janeiro, o representante do ACNUR, 
José Egas, discutiu as ações previstas para 2022 e a situação 
de proteção local de refugiados e migrantes em reunião com a 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal 
Fluminense (UFF) e PUC-Rio, que fazem parte da Cátedra Sérgio 
Vieira de Mello (CSVM). O representante também discutiu possíveis 
oportunidades de parceria entre o Serviço Social do Comércio (Sesc) e 
o ACNUR. Por fim, o representante visitou o recém-criado ‘’Núcleo de 
Migrantes e Refugiados Moïse Kabagambe’’, um centro que trabalha 
dentro da Casa de Direitos Humanos da cidade e presta assistência 
jurídica e psicológica à população de refugiados e migrantes. 

Uma das escolas de samba mais populares e nove vezes campeã 
do Desfile das Escolas de Samba do Rio, a G.R.E.S. Salgueiro 
e o ACNUR assinaram um Memorando de Entendimento com 
o objetivo de conscientizar, promover uma sociedade mais 
acolhedora e inclusiva e contribuir para a maior integração de 
refugiados. Vinte refugiados estão treinando para participar 
do desfile da escola no dia 22 de abril, que este ano celebrará 
a resiliência da população afrodescendente no Brasil. 

Leia mais em bit.ly/3x5a1mN

Melhoria na resposta de 
abrigamento em Roraima

Após avaliações técnicas e após um período de três meses 
de coordenação logística e de diálogos comunitários, os 
abrigos temporários em Boa Vista foram redesenhados para 
permitir melhorias nas condições de acolhimento e uma 
gestão de abrigo mais econômica. Os esforços conjuntos 
das autoridades governamentais, com o apoio do ACNUR e 
parceiros, para o processo de consolidação resultaram nos 
abrigos rondon 1, 2 e 4 tornando-se um único espaço de 
alojamento com capacidade total para 2.691 venezuelanos 
não-indígenas. Além disso, foi criado o novo abrigo “Waraotuma a 
Tuaranoko” – nome escolhido coletivamente pelas comunidades 
indígenas que significa “local de descanso” em Warao – para 
receber até 1.550 refugiados e migrantes indígenas, que 
participaram durante todo o processo com contribuições sobre 
o projeto de espaços culturalmente adaptados no abrigo.

ACNUR e Acadêmicos do 
Salgueiro #ComOsRefugiados
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Representante do ACNUR Brasil 
em missão ao Sudeste
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 � Relatório de Monitoramento Pós-distribuição 
de CBI – Dezembro de 2021 (disponível 
apenas em inglês) bit.ly/3jRD3yu

 � Boletim de interiorização - Janeiro e 
fevereiro 2022 bit.ly/3MfDG0X

PUBLICAÇÕES

acnur.org/portugues/publicacoes/

DESTAQUES

Nova Casa Lar inaugurada

O município de Boa Vista inaugurou a nova Casa Lar, 
modelo alternativo de acolhimento institucional para 
crianças e adolescentes vulneráveis, que receberá 
dez crianças venezuelanas desacompanhadas que 
vivem atualmente nos abrigos da Operação Acolhida.

Dia Mundial da Água

Para celebrar o Dia Mundial da Água, em 22 de março, 
o ACNUR promoveu atividades em diferentes locais. Em 
Boa Vista, a equipe do Centro de Sustentabilidade do 
ACNUR promoveu debates sobre cuidados ambientais, 
ciclo da água e prevenção de doenças. Em Manaus, as 
discussões do grupo focal introduziram refugiados aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Novo painel R4V disponível

ACNUR, OIM e Ministério da Cidadania lançaram 
oficialmente um painel interativo (bit.ly/3uZnpY7) 
que apresenta o número de refugiados e migrantes 
venezuelanos cadastrados nos programas de Assistência 
Social disponíveis no Brasil, como CADÚnico, Auxílio 
Brasil e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Visita ao CRAI

A Embaixada do Luxemburgo, juntamente com o 
ACNUR, ONU Mulheres, UNFPA e a Coordenadora 
de Políticas para Imigrantes do Município de São 
Paulo visitaram o CRAI ‘’Oriana Jara’’, que oferece 
apoio especializado e multilíngue para refugiados 
e migrantes. Leia mais em  bit.ly/3IKCu3y 

DASHBOARDS

 � Decisões do CONARE 
bit.ly/2ZOne1w

 � Estratégia de Iteriorização 
bit.ly/3asTv3C

 � Abrigos em Roraima 
bit.ly/3dcF6dT 
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ACNUR Brasil reforça 
informações sobre os 
direitos dos refugiados

Para apoiar melhor os 
cidadãos afegãos que 
chegam ao Brasil, o 
ACNUR traduziu para 
Pashtun e Dari importantes 
materiais informativos 

produzidos em conjunto com o Ministério da Justiça 
e o CONARE. A mesma iniciativa está sendo tomada 
para apoiar os ucranianos que chegam ao país. 

ACNUR e Espanha com ACNUR lançam 
uma nova parceria com o FC Barcelona 
e a Fundação FC Barcelona

A parceria de 4 anos visa conscientizar sobre a situação 
dos refugiados e deslocados à força em todo o mundo. 
Na próxima temporada de futebol, o logotipo do ACNUR 
será exibido nas camisas do FC Barcelona, abaixo do 
número de cada jogador. A Fundação também fará uma 
contribuição em dinheiro por temporada de futebol 
para projetos do ACNUR. Leia mais em  bit.ly/3x9OGss 

O ACNUR e o CG-CONARE promovem 
sessões conjuntas de treinamento

 “O processo de refúgio no Brasil: proteção e 
integração local” introduziu o processo de solicitação 
de refúgio no Brasil e abrangeu conceitos relacionados 
a refugiados e instituições de apoio para fortalecer 
as redes de proteção local em todo o país. 

 � Assistência Financeira 
(CBI) bit.ly/3jVTaLi

 � 5w - Resultados 
Implementação RMRP 2021 
bit.ly/3tMSkVH
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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
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Integração
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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
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