
EMPREGABILIDADE

EM SÃO PAULO

PRINCIPAIS NACIONALIDADES

Venezuela (36)
Angola (24)
Afeganistão (15)
+ outras 10 nacionalidades

102pessoas
contratadas

EM PARCERIA COM
Missão Paz

EM MANAUS

receberam orientações sobre o mercado
de trabalho e formações em soft skills

39

444

pessoas
venezuelanas
contratadas

pessoas
venezuelanas 

EM PARCERIA COM 
Centro de Apoio e Referência a Refugiados e
Migrantes (CARE) da ADRA e ONG Hermanitos

1° Encontro Anual do 
Fórum Empresas com Refugiados

Mais de 130 pessoas participaram do 1° Encontro
Anual do Fórum Empresas com Refugiados, realizado
em São Paulo, em 24 de agosto. Durante o evento,
foram oferecidas palestras sobre engajamento da alta
liderança na temática, interiorização de pessoas
venezuelanas e inclusão social de mulheres refugiadas.
Além disso, houve um treinamento avançado sobre a
contratação de pessoas refugiadas e o lançamento do
guia “Como criar uma política de diversidade inclusiva a
pessoas refugiadas nas empresas”. Os parceiros
estratégicos do 1º Encontro foram Emdoc, EY, IFC,
Foxtime, Moverse, Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) e Tent Partnership for
Refugees, com apoio de Lojas Renner SA e Iguatemi.
Confira outras atividades realizadas pelo Fórum em
2022 na 5ª e 6ª edições do Boletim.

MAIO A AGOSTO DE 2022

RELATÓRIO DE
MEIOS DE VIDA

A refugiada
congolesa Sylvie
Mutiene contou sua
história na abertura
do evento. Ⓒ Pacto
Global/Lucia Lima

Contratação de pessoas refugiadas e migrantes
NO 1º SEMESTRE DE 2022

Workshop 
Impulsionando Carreiras

A AVSI Brasil, em parceria com o ACNUR,
promoveu o “Workshop Impulsionando
Carreiras”, que formou, até o momento, 
41 pessoas. A capacitação ocorre em Boa
Vista (RR), e informa os beneficiários sobre
leis trabalhistas, além de auxiliar na
elaboração de 100 currículos e emissão 
de carteiras de trabalho digitais. 

Live da campanha 
Proteja o Trabalho

No dia 27 de julho, a Campanha Proteja 
o Trabalho, iniciativa do Ministério do 
Trabalho e Previdência, ACNUR, 
OIT e OIM, promoveu evento on line 
com participação de 60 pessoas para
responder às dúvidas sobre direitos
trabalhistas no Brasil.

Participação na ExpoABRH-AM 

Nos dias 25 e 26 de agosto, o ACNUR
participou, junto com a organização
parceira Hermanitos, da ExpoABRH-AM,
maior evento sobre recursos humanos no
Estado. Em um estande, foi divulgado o
trabalho de apoio a pessoas refugiadas
para acesso ao trabalho.

Empoderando Refugiadas forma 1ª turma

A 7° edição do projeto Empoderando Refugiadas formou, em agosto,
sua primeira turma, em Boa Vista, Roraima. Das 17 mulheres que
concluíram as aulas do curso de Atendimento e Vendas, 10 já estão
empregadas. LEIA MAIS

Suporte para venezuelanas 
em famílias monoparentais

Em julho, ACNUR e ONU Mulheres lançaram um plano que visa
promover empregos para mulheres venezuelanas chefes de 
famílias monoparentais. A iniciativa mobilizará empresas e
organizações, e oferecerá apoio financeiro e acompanhamento a
mulheres refugiadas e migrantes durante a adaptação e integração
socioeconômica. LEIA MAIS

https://www.acnur.org/portugues/2022/08/26/1o-encontro-anual-do-forum-empresas-com-refugiados-impulsiona-a-inclusao-de-pessoas-refugiadas-no-setor-privado/
https://56d83689-76c6-4fda-804c-f740f395bee1.usrfiles.com/ugd/56d836_7b161d03b63042999c137df535a3a8b5.pdf
https://56d83689-76c6-4fda-804c-f740f395bee1.usrfiles.com/ugd/56d836_a35694e75b09497fa799c5b14e22bf6a.pdf
https://56d83689-76c6-4fda-804c-f740f395bee1.usrfiles.com/ugd/56d836_a35694e75b09497fa799c5b14e22bf6a.pdf
https://56d83689-76c6-4fda-804c-f740f395bee1.usrfiles.com/ugd/56d836_2fc6d760c38d4264bbb34910623f266a.pdf
https://56d83689-76c6-4fda-804c-f740f395bee1.usrfiles.com/ugd/56d836_2fc6d760c38d4264bbb34910623f266a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HhdZ_i2y8DQ
https://www.youtube.com/watch?v=HhdZ_i2y8DQ
https://www.youtube.com/watch?v=HhdZ_i2y8DQ
https://www.acnur.org/portugues/2022/08/12/aulas-do-programa-empoderando-refugiadas-tem-inicio-em-boa-vista/
https://www.acnur.org/portugues/2022/07/27/acnur-e-onu-mulheres-lancam-plano-que-promove-empregos-para-mulheres-venezuelanas-em-familias-monoparentais/
https://www.acnur.org/portugues/2022/07/27/acnur-e-onu-mulheres-lancam-plano-que-promove-empregos-para-mulheres-venezuelanas-em-familias-monoparentais/
https://www.acnur.org/portugues/2022/07/27/acnur-e-onu-mulheres-lancam-plano-que-promove-empregos-para-mulheres-venezuelanas-em-familias-monoparentais/
https://www.onumulheres.org.br/noticias/acnur-e-onu-mulheres-lancam-plano-que-promove-empregos-para-mulheres-venezuelanas-em-familias-monoparentais/
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Curso na área de culinária da iniciativa Mujeres Fuertes. Ⓒ ACNUR/Felipe Irnaldo

Oficina de Empreendedorismo 
no abrigo Janokoida

Em agosto, por meio de uma articulação da
Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento
com a Sala do Empreendedor, foi realizada a
primeira Oficina de Empreendedorismo no
abrigo Janokoida, em Pacaraima (RR), com 18
participantes. Também em agosto, foi ministrado,
via Programa Integrando Horizontes, o Curso de
Horta Comunitária, oferecendo treinamento em
hortas urbanas com técnicas de preparo do solo,
plantio e compostagem. Participaram desse
espaço de integração comunitária 25 pessoas.

Oficina sobre Formalização 
de Negócios

No dia 29 de junho, 45 pessoas participaram de
uma capacitação online sobre formalização de
negócios. O curso online foi promovido pela
plataforma Refugiados Empreendedores, em
parceria com a Aliança Empreendedora. 

Exposição de produtos 
em feiras de Boa Vista

Cerca de 50 empreendedores refugiados e
migrantes expuseram seus produtos durante a
festa junina municipal de Boa Vista, que ocorreu
entre 11 e 18 de junho. O quiosque foi
promovido pelo ACNUR em parceria com AVSI,
Fraternidade Internacional, Fraternidade Sem
Fronteiras, SJMR, Museu A Casa do Objeto
Brasileiro, Prefeitura de Boa Vista e Operação
Acolhida. Empreendedores venezuelanos
também participaram da 3ª edição da Feira
IntegraArte, realizada no início de julho no
Roraima Garden Shopping. 

Concluída a 1ª turma do Mujeres Fuertes

No mês de junho, 46 mulheres empreendedoras de Manaus (AM)
receberam kits de cozinha e assistência financeira. Essa foi a etapa
final da primeira turma do “Mujeres Fuertes”, iniciativa da ONG
Hermanitos, Ministério Público do Trabalho do Amazonas e
Roraima e ACNUR, com apoio do Instituto Mana. 

Ações de meios de vida nos abrigos

Em Manaus, entre junho e agosto, 46 adultos e 10 crianças
refugiadas e migrantes acolhidas no abrigo Coroado participaram
de atividades voltadas a sua autonomia promovidas pela ONG
Hermanitos em parceria com a Secretaria Estadual de Assistência
Social (SEAS) e o ACNUR. 

Programa Mãos e Mentes Paulistanas

Entre junho e agosto, o Programa Mãos e Mentes Paulistanas, da
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e do
Trabalho de São Paulo, cadastrou cerca de 20 artesãos refugiados
e migrantes, em parceria com Cáritas São Paulo e ACNUR. Eles
foram encaminhados para participação em feiras e cursos,
possibilitando que acessem programas para empreendedores.

UP Digital Marketing

Em parceria com ACNUR e Hermanitos, o Sebrae Nacional abriu
turmas do Up Digital Marketing especialmente para empreendedores
refugiados e migrantes. Os encontros online e mentorias individuais
com foco em melhorar a presença digital dos negócios ocorreram
entre julho e agosto, e contaram com 22 participantes. 

Acesso a microcrédito para
empreendedores refugiados

No 1º semestre de 2022, o Banco do Povo
Crédito Solidário, parceiro do ACNUR, atingiu
a marca de 118 pessoas refugiadas e
migrantes apoiadas com microcrédito para
empreendedorismo, totalizando R$341 mil em
operações. Essa linha de crédito específica
tem apoio da organização Kiva.

Já o CrediTodos, programa do Banco Pérola,
apoiado pelo ACNUR, beneficiou 90
empreendedores refugiados e migrantes
desde 2021, a maioria de Manaus e Boa Vista.
No total, foram concedidos 133 empréstimos
de microcrédito.

Estratégia de saída de abrigos

O ACNUR, em parceria com Instituto Mana e Cáritas
Arquidiocesana de Manaus, atuou para promover a
autossuficiência de pessoas que estejam nos abrigos. Ao
deixarem o abrigo, as famílias recebem kits de necessidades
básicas, utensílios domésticos e três meses de apoio financeiro,
bem como acompanhamento de assistência social. Entre junho e
agosto, 45 famílias foram beneficiadas, impactando 121
pessoas, das quais 18 são indígenas.

Já em Boa Vista (RR), o Projeto “Novo Caminhar” faz parte da
estratégia de saída para residentes nos abrigos, através da
promoção de autonomia. Na terceira edição da estratégia,
implementada pelo SJMR em parceria com o ACNUR, 19
famílias receberam capacitação, auxílio financeiro e kits de
higiene e cozinha. 

INCLUSÃO FINANCEIRA

https://us06web.zoom.us/rec/play/Oqs70iQIeZKUYSJyGH6g0OG7xJTYxKhOymtgV7bqHHq3pX0mIIx-ltXgaw-VOZhzwGYsUe8NGoHSKPmq.tMNX1skcXL4lwoLj?startTime=1656531113000&_x_zm_rtaid=gmRlwAMeSXGudkwdRMFatw.1656621116619.f78cae69588dd3af99a75b3d6b411692&_x_zm_rhtaid=694
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Projeto Povo das águas

O Instituto Internacional de Educação do Brasil
(IEB), em parceria com o ACNUR, implementou
o projeto “Povo das águas – trabalho,
participação e meios de vida”, com indígenas
Warao de Belém e Ananindeua. Entre maio e
agosto, foram apoiados 70 artesãos para
cadastro e emissão da Carteira Nacional de
Artesãos e acompanhamento em feiras; 67
currículos foram armazenados em banco de
currículos; 40 currículos encaminhados para
vagas de empregos; 16 pessoas acompanhadas
em processos de seleção de emprego, e 3
pessoas indígenas contratadas. 

Reunião do Fórum Nacional de Conselhos e
Comitês para Refugiados e Migrantes

Em 26 de julho, ocorreu a “I Reunião do Fórum Nacional de Conselhos
e Comitês para Refugiados e Migrantes”, em Natal (RN), com apoio do
ACNUR e sediado pelo Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos
Refugiados e Migrantes do Rio Grande do Norte. Inédito no país, o
Fórum visa fortalecer a interlocução entre instâncias de participação
social para a superação de desafios comuns e troca de experiências.

Acordo para fomentar
oportunidades

Em 15 de agosto, o ACNUR e a Agência de
Cooperação Internacional do Japão (JICA) no
Brasil assinaram um memorando de cooperação
para fomentar oportunidades de inclusão
socioeconômica de pessoas refugiadas,
principalmente de origem venezuelana.

Projeto Narunoko

O projeto Narunoko consiste em uma estratégia de saída dos abrigos
para pessoas indígenas em Boa Vista (RR) para a população que
dispõe de uma condição econômica estável. As entrevistas e
capacitação no SJMR ocorreram em maio e junho. A partir disso, 11
famílias iniciaram as saídas do abrigo, apoiadas com assistência
financeira e kits de cozinha, de higiene, limpeza, entre outros. 

Apoio a artesãs Warao para geração de renda

Entre maio e agosto, o Museu A Casa do Objeto Brasileiro realizou
atividades de qualificação para confecção e venda de artesanato com
53 mulheres artesãs Warao em Manaus. As artesãs também
participaram de três eventos externos, com a venda de 73 peças.

MEIOS DE VIDA PARA REFUGIADOS E MIGRANTES INDÍGENAS

EDUCAÇÃO

Curso profissionalizante de Eletricista 
e Segurança em Instalações

Em junho, 14 mulheres venezuelanas abrigadas nas Aldeias Infantis
SOS, organização parceira do ACNUR, e residentes na comunidade
do entorno completaram os cursos profissionalizantes de Eletricista
e Segurança em Instalações oferecidos pela empresa Tegra
Incorporadora, em São Paulo. Ministrados pelo SENAI, os cursos
contribuíram para a contratação de nove participantes.

Cursos de qualificação profissional

Entre maio e agosto, 77 pessoas refugiadas concluíram cursos de
qualificação profissional em Manaus com o apoio da ONG
Hermanitos e do Centro de Apoio e Referência a Refugiados e
Migrantes (CARE) da ADRA, em parceria com o ACNUR. Já em Boa
Vista, em parceria com a AVSI Brasil, o ACNUR apoiou 595 pessoas
refugiadas e migrantes abrigadas a se matricularem em cursos de
qualificação.

Formação de jovens 
em parceria com CIEE

Em 28 de junho, o ACNUR e o Centro de
Integração Empresa-Escola (CIEE), juntamente
com Hermanitos e ADRA, realizaram a
cerimônia de conclusão das “Oficinas de
Criatividade”, que alcançaram 31 jovens
refugiados e migrantes em Manaus. 

Jovens refugiados concluem as Oficinas de
Criatividade, em Manaus. Ⓒ ACNUR/Felipe Irnaldo

Educação financeira para pessoas da etnia Warao. Ⓒ ASVI Brasil

Treinamento em educação financeira

Com o objetivo de desenvolver o protagonismo das pessoas
refugiadas e migrantes que buscam inserção no mercado de
trabalho, foram realizados cinco treinamentos em educação
financeira, com um total de 81 participantes. Duas sessões
foram especificamente para os artesãos indígenas residentes
no Abrigo Waraotuma a Tuaranoko, em Boa Vista (RR).



PESQUISA E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

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.
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Cooperação com MPT PA-AP e MPPA

Em 8 de maio, o ACNUR assinou um memorando de
entendimento com o Ministério Público do Trabalho do
Pará e Amapá e o Ministério Público do Estado do
Pará. O objetivo é compartilhar experiências para
combate ao racismo e xenofobia, além de inserção
socioeconômica de pessoas que precisam de proteção
internacional no Pará. 

Memorandos com o poder executivo

Entre maio e agosto, o ACNUR assinou 4 Memorandos
de Entendimento com as Prefeituras de São Paulo,
Guarulhos, Araçatuba e com o Governo do Estado do
Rio Grande do Norte. Os acordos preveem atuação
conjunta, com capacitação e troca de experiências com
servidores, apoio técnico à elaboração e revisão de
protocolos de atendimento, entre outros. 

Conferência Municipal em Juiz de Fora/MG 

Em agosto, foi realizada a II Conferência Municipal de
Políticas para a População Migrante, Refugiada, Apátrida e
Retornada de Juiz de Fora (MG), com apoio do ACNUR. A
Conferência visa colher insumos para a construção
participativa do Plano Municipal de Juiz de Fora e contou
com mais de 85 participantes.

Seminário para construção 
de política municipal

Nos dias 20 e 21 de junho, o ACNUR e a Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania
(SEMASC) de Manaus realizaram um seminário direcionado
à elaboração de uma política municipal para refugiados e
migrantes, alcançando cerca de 80 representantes dos
governos estadual e municipal, sociedade civil e população
refugiada e migrante. 

Iniciativas do ACNUR
para inclusão
econômica de pessoas
refugiadas no Brasil

O ACNUR publicou um catálogo
de suas iniciativas voltadas para a
inclusão econômica de pessoas
refugiadas no Brasil. 

Oportunidades e desafios à
integração local de pessoas de
origem venezuelana
interiorizadas no Brasil durante
a pandemia de Covid-19

Lançado no dia 11 de agosto, em Boa Vista, 
 estudo elaborado no âmbito do Programa
MOVERSE, com apoio do Governo de
Luxemburgo.

Percepções Warao 
sobre o trabalho

Lançado no dia 20 de junho
no escopo do projeto Povo
das Águas, com apoio do IEB
e do ACNUR.

I Relatório Cidades Solidárias
Brasil: Proteção e Integração
de Pessoas Refugiadas no
Plano Local

Lançado no dia 16 de maio em conjunto
com a UNESCO, documento que reúne 27
boas práticas de 17 municípios para a
proteção e integração de pessoas
refugiadas e migrantes.

Diagnósticos para a promoção
da autonomia e integração
local de pessoas refugiadas e
migrantes venezuelanas em
Manaus: pesquisa de perfil
socioeconômico e laboral

Lançada no dia 26 de maio, em Manaus, com
apoio do MPT/AM e RR, pesquisa elaborada
com apoio da AVSI e do ACNUR. 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2022/05/Catalogo-de-Iniciativas-Meios-de-Vida.pdf
https://www.onumulheres.org.br/pesquisa-moverse/
https://drive.google.com/drive/folders/1ZCvcfCvzHLoAfIeN2oPABzI70Brepggd
https://drive.google.com/drive/folders/1ZCvcfCvzHLoAfIeN2oPABzI70Brepggd
https://drive.google.com/drive/folders/1ZCvcfCvzHLoAfIeN2oPABzI70Brepggd
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2022/05/Relatorio-Cidades-Solidarias-Brasil.pdf
https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2022/05/OS843_Relatorio_de_Pesquisa_V8.pdf

