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TOTAL DE PESSOAS INTERIORIZADAS JULHO-AGOSTO

Na Venezuela, meu
marido trabalhava,
mas o salário não dava
para nada. O meu filho
precisava de ajuda e
de medicação. O
desespero fez a gente
decidir vir para o Brasil
e, pouco a pouco,
estamos conseguindo
as coisas aqui

Rutbelis, interiorizada para
Porto Alegre e contratada
por uma empresa na cidade
gaúcha de Santo Ângelo
(RS). © Arquivo pessoal

Rutbelis, o marido José e o filho
de seis anos Jhofred,
enfrentaram muitos desafios
para chegar ao Brasil em 2021.
Tendo seu dinheiro roubado,
tiveram de recorrer a caronas na
Venezuela e levaram um mês
para chegar em Pacaraima. 

Nos primeiros dias a família dormiu 
nas ruas, até ser realocada para um
abrigo em Boa Vista, onde especialistas
diagnosticaram um distúrbio cerebral
que afetava os movimentos e a 
visão de Jhofred.

Com apoio da Operação Acolhida e do
ACNUR, a família chegou nas Aldeais
Infantis de Porto Alegre, em setembro
de 2021, por meio da Estratégia de
Interiorização. Após três meses, José e
Rutbelis foram contratados por uma
empresa na cidade gaúcha de Santo
Ângelo. Jhofred conseguiu acessar
assistência médica e começou a
frequentar a escola em junho de 2022. 

Rutbelis e sua família fazem parte das
mais de 6 mil pessoas que já foram
interiorizadas em centros de acolhida e
integração apoiados pelo ACNUR.

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

acesse o painel de Interiorização aqui.
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4.055 
pessoas

interiorizadas

61%

22%

10%

6.000
pessoas interiorizadas

para centros de
acolhida e integração

apoiados pelo
ACNUR

http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/painel-interiorizacao/
http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/painel-interiorizacao
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Em agosto, a primeira turma da 7ª edição do
Empoderando Refugiadas concluiu o curso em
Atendimento e Vendas: Ferramentas e Estratégia,
ministrado pelo Serviço Nacional de Comércio
(SENAC) de Roraima. Além do conhecimento
técnico, a capacitação abordou temas
relevantes à adaptação de mulheres refugiadas
no país, como legislação trabalhista, cultura
brasileira e desenvolvimento de competências
socioemocionais. Das 17 participantes
formadas e certificadas, 10 estão em processo
de contratação e interiorização através de
empresas que integram o Fórum Empresas com
Refugiados. Até o fim do ano, mais quatro
turmas serão incorporadas à edição.

122
em 9 centros de acolhida e
integração apoiados pelo ACNUR

Atuação do ACNUR na Modalidade Institucional de Interiorização 

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

Abrigamento para interiorização
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Dados ACNUR em julho e agosto

272 

R$145.038 

R$56.620
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331
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66

pessoas
acolhidas

Distribuição das
pessoas acolhidas
por centro de
acolhida 

pessoas beneficiadas
na modalidade

empregadores
ofereceram 

vagas de emprego
por meio da iniciativa

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

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

parcelas
fornecidas

parcelas
fornecidas

pessoas
beneficiadas

pessoas
beneficiadas

famílias
beneficiadas

famílias
beneficiadas

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

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

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

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

• Aldeias Infantis (16)  

Brasília (DF)
• Casa Resgate (5)

Rio Grande do Sul (RS) 
• Aldeias Infantis (19)

Rio de Janeiro (RJ) 
• Aldeias Infantis (40)

São Paulo (SP) 
• Aldeias Infantis (7) 
• Vale da Benção (13)
• Missão Paz (4)
• Casa Esperança (2)

Paraná (PR)
• Capão da Imbuia (16)

Mato Grosso do Sul (MS)

SP
(26) RJ

(40)

RS
(19)

PR
(16)

MS
(5)

Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo (SP)

Paraná (PR)

Distrito Federal (DF)

Rio Grande do Sul (RS)

DF
(16)

acnur.org/empoderando-refugiadas/

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDJiZWVjZTctNGI4Yy00OTI2LTgxYzQtMDU4Y2Q3Y2QyMmZmIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDJiZWVjZTctNGI4Yy00OTI2LTgxYzQtMDU4Y2Q3Y2QyMmZmIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
https://www.empresascomrefugiados.com.br/forum
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/
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48.258 

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.

6.140 
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.

Atuação do ACNUR na Modalidade Institucional de Interiorização 

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

Abrigamento para interiorização
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Histórico da Estratégia de Interiorização
de abril de 2018 até junho de 2022

13.991 

R$2.655.792

1.765.904

2.891 

1.889

4.972  22.228 19.389 19.668 16.565

EM JUL-2022 

2018 2019 2020 2021 2022

EM AGO-2022
2.156

1.823 

2.491 

3.158 

664 

1.443 

pessoas
acolhidas

pessoas beneficiadas
na modalidade

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

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

pessoas apoiadas pelo ACNUR
para fins de Interiorização

BV-8
Pacaraima

Rondon 5
Boa Vista

Alojamento de Trânsito
de Manaus (ATM)
Manaus

7.747 18.766 21.745

parcelas
fornecidas

parcelas
fornecidas

pessoas
beneficiadas

pessoas
beneficiadas

famílias
beneficiadas

famílias
beneficiadas

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 482 vagas de emprego para a
modalidade de Interiorização Vaga de Emprego Sinalizada.

De um total de

empresascomrefugiados.com.br

82.822 
pessoas refugiadas e
migrantes interiorizadas
em todas as modalidades

Distribuição
das pessoas
acolhidas
por abrigo

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/

