
Eu me emociono, porque eu conheço o processo para chegar até
aqui, e hoje eu faço parte do mesmo processo que me acolheu.
Uma vez eu fui acolhida, e hoje sou uma pessoa que acolhe.

Yannelis Barreto, 27 anos, trabalha atualmente na acolhida de pessoas refugiadas
como ela na Casa do Migrante, em Conde (PB). © Arquivo pessoal

Na cidade de Conde (PB), o
Serviço Pastoral do Migrante
(SPM) já recebeu 364 pessoas
refugiadas e migrantes
venezuelanas. Entre elas 
está a assistente administrativa
Yannelis, venezuelana 
de 27 anos. 

Formada em Contabilidade, ela chegou
ao Brasil sozinha em 2018 e morou por
sete meses em Boa Vista. Sua renda era
constituída de diárias como faxineira e
garçonete e, pela falta de perspectiva de
um emprego formal, ela decidiu se
cadastrar no processo de Interiorização.
Na ocasião, Yannelis foi selecionada
para viajar até a Paraíba, onde foi
acolhida na Casa do Migrante em 2019
e, após ter conseguido trabalho e
deixado a casa, retornou contratada
como funcionária em 2020.

Yannelis conta que usa a experiência
como refugiada para apoiar a melhoria
de procedimentos junto à equipe do
SPM, bem como as pessoas que chegam
por meio da Interiorização e buscam a
integração local na região.

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

acesse o painel de Interiorização aqui.
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Leia mais sobre a história aqui.

http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/painel-interiorizacao
http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/painel-interiorizacao/
https://www.acnur.org/portugues/2022/06/12/interiorizacao-beneficia-mais-de-76-mil-pessoas-refugiadas-e-migrantes-da-venezuela-no-brasil/
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Dados ACNUR em maio e junho
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Conheça mais sobre a plataforma
Empresas com Refugiados

De um total de

empresascomrefugiados.com.br

Pessoas acolhidas a partir dos
abrigos da Operação Acolhida,
apoiados pelo ACNUR em parceria
com a AVSI Brasil, a Agência
Adventista de Desenvolvimento e
Recursos Assistenciais (ADRA) e a
Fraternidade Sem Fronteiras

721 pessoas
acolhidas no
Alojamento de
Trânsito BV-8
em Pacaraima
no fluxo de
Interiorização

2.087 pessoas acolhidas
nos abrigos emergenciais
de Boa Vista foram
interiorizadas, das quais
989 a partir do Centro de
Interiorização Rondon 5

1.136 pessoas
acolhidas e
interiorizadas 
a partir do
Alojamento de
Trânsito de
Manaus (ATM)

Luisa Rojas Nieto chegou em Boa Vista, com o marido e dois
filhos, em 2018. A dificuldade em encontrar empregos fez com
que a família fosse para Belo Horizonte, por meio da estratégia
de Interiorização. 

Em 2020, após cursos do Serviço Jesuíta a Migrantes e
Refugiados (SJMR) sobre empreendedorismo e de participar de
palestras do SEBRAE, ela abriu a Dulcissimo Confeitaria em
parceria com a filha. Hoje, comemora o sucesso do negócio. 

Leia mais sobre a trajetória de Luisa e sobre outros
empreendimentos de pessoas refugiadas e migrantes em todo
no Brasil na plataforma Refugiados Empreendedores. 

O recomeço foi difícil.
Mas essa mudança de
cidade de Boa Vista para
BH representou o valor da
união familiar, além de
permitir o crescimento e
desenvolvimento de meus
filhos. Agora, aqui em
Minas, quero que ainda
mais gente conheça os
sabores da Venezuela, que
misturo com os sabores
brasileiros em uma junção
das duas culturas.

• Aldeias Infantis (19) 

Goiânia (GO)
• Casa Mãe de Deus (5) 

Rio Grande do Sul (RS) 
• Aldeias Infantis (32)

Rio de Janeiro (RJ) 
• Aldeias Infantis (75)

São Paulo (SP) 
• Aldeias Infantis (33) 
• Vale da Benção (1)
• Missão Paz (3)
 Paraná (PR)

• Capão da Imbuia (5)

Distrito Federal (DF) 

DF
(19)

SP
(37)

RJ
(75)

RS
(32)

PR
(5)

GO
(5)

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)

Paraná (PR)

Goiânia (GO)

Rio Grande do Sul(RS)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDJiZWVjZTctNGI4Yy00OTI2LTgxYzQtMDU4Y2Q3Y2QyMmZmIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDJiZWVjZTctNGI4Yy00OTI2LTgxYzQtMDU4Y2Q3Y2QyMmZmIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDJiZWVjZTctNGI4Yy00OTI2LTgxYzQtMDU4Y2Q3Y2QyMmZmIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDJiZWVjZTctNGI4Yy00OTI2LTgxYzQtMDU4Y2Q3Y2QyMmZmIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://www.empresascomrefugiados.com.br/
https://www.refugiadosempreendedores.com.br/refugiados/lu%C3%ADsa/belo-horizonte-(mg)
https://www.refugiadosempreendedores.com.br/refugiados/lu%C3%ADsa/belo-horizonte-(mg)
https://www.refugiadosempreendedores.com.br/
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46.689 

6.054 
em mais de 50 centros de acolhida e
integração apoiados pelo ACNUR.

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.
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Histórico da Estratégia de Interiorização
de abril de 2018 até junho de 2022
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A plataforma é uma iniciativa do ACNUR junto ao Pacto
Global da ONU no Brasil para promover empregabilidade,
empreendedorismo, sensibilização e engajamento do
setor privado. Por meio dela, empregadores já ofereceram
472 vagas de emprego para a modalidade de
Interiorização Vaga de Emprego Sinalizada.

A iniciativa, que também oferece capacitação para
mulheres em abrigos emergenciais em Boa Vista, já
contou com a participação de 316 mulheres, 147 das
quais foram contratadas. Além disso, 260 pessoas
foram interiorizadas a partir de Boa Vista para outras
cidades do país. Mais de R$ 960 mil foram investidos
em formação, empregabilidade e interiorização.

De um total de

empresascomrefugiados.com.br

acnur.org/empoderando-refugiadas/

78.767 
pessoas refugiadas e
migrantes interiorizadas
em todas as modalidades

Distribuição
das pessoas
acolhidas
por abrigo

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.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDJiZWVjZTctNGI4Yy00OTI2LTgxYzQtMDU4Y2Q3Y2QyMmZmIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDJiZWVjZTctNGI4Yy00OTI2LTgxYzQtMDU4Y2Q3Y2QyMmZmIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://www.acnur.org/portugues/temas-especificos/interiorizacao/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDJiZWVjZTctNGI4Yy00OTI2LTgxYzQtMDU4Y2Q3Y2QyMmZmIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDJiZWVjZTctNGI4Yy00OTI2LTgxYzQtMDU4Y2Q3Y2QyMmZmIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://www.empresascomrefugiados.com.br/
https://www.acnur.org/portugues/empoderando-refugiadas/

