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Conheça um pouco
mais sobre a história de
Mariangel neste vídeo

Eu me sinto bem
porque sou uma
mulher empoderada.
Uma mulher que
pode seguir em
frente, que pode
lutar e dar tudo aos
seus filhos, trabalhar,
e que não depende
de outra pessoa para
ter as coisas.

Mariangel, interiorizada
para o interior de São
Paulo e empregada pelo
Shopping Iguatemi

© ONU Mulheres Brasil/Claudia Ferreira

Mariangel chegou ao Brasil com dois
filhos, a irmã e a sobrinha. Sem rede
de apoio, ela acessou um abrigo
emergencial em Boa Vista/RR, onde
teve contato com a iniciativa
Empoderando Refugiadas. 

Além do curso em Atendimento e Vendas
ministrado pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC), Mariangel
teve aulas sobre mercado de trabalho, leis e
direitos trabalhistas brasileiros, a fim de
aumentar suas chances de contratação. Assim
que as aulas acabaram, ela recebeu uma
proposta de emprego do shopping Iguatemi,
uma das empresas apoiadoras do projeto, e
foi interiorizada com a família para o interior
de São Paulo. 

Em sua 7ª edição, o projeto promoveu a
formação de 37 mulheres no abrigo Rondon
2, em Boa Vista, entre setembro e outubro.
Também neste período, apoiou a contratação
de 37 alunas e familiares em empresas como
BRF, Iguatemi e Sitel. Em outubro, mais 60
mulheres foram selecionadas para novas
turmas que acontecerão nos abrigos Rondon
2 e Pricumã, sendo que 20 delas fazem parte
da turma de refugiadas com deficiências,
doenças crônicas ou únicas provedoras de
renda de famílias com pessoas com
deficiência.  

Para outras informações sobre
distribuição por sexo, faixa etária e

municípios, acesse o painel de
Interiorização aqui.
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http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/painel-interiorizacao/
https://www.youtube.com/watch?v=6bDtvXNBwNQ
http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/painel-interiorizacao
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197
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)
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Dados ACNUR em setembro e outubro 
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Distribuição das
pessoas acolhidas
por centro de
acolhida 

pessoas beneficiadas 
na modalidade (entre
Setembro e Outubro)

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

Comemoração de um ano no Rondon 5.
© Vitoria Moura Carramilo/Divulgação
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[1] ATM encerrou suas atividades no dia 07 de outubro de 2022.
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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

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

2.443 pessoas acolhidas
nos abrigos emergenciais
de Boa Vista foram
interiorizadas, das 
quais 1.176 a partir 
do Centro de
Interiorização Rondon 5

184 pessoas
acolhidas e
interiorizadas 
a partir do
Alojamento de
Trânsito de
Manaus (ATM)¹

Mato Grosso
• Centro Pastoral 
do Migrante (5)

Goiás (G)
• Casa Mãe de Deus (7)

Rio de Janeiro (RJ) 
• Aldeias Infantis (81)

São Paulo (SP) 
• Aldeias Infantis (25) 
• Vale da Benção (5)
• Missão Paz (5)

• Aldeias Infantis (14)

• Aldeias Infantis (23)
Paraná (PR)
• Capão da Imbuia (7)

Goiás (GO)

SP
(35) RJ

(81)

RS
(23)

PR
(7)

MT
(5)

Rio de Janeiro (RJ)

Distrito Federal (DF)

Rio Grande do Sul (RS)

São Paulo (SP)

Paraná (PR)

Mato Grosso (MT)

DF
(14)GO

(7)

Rondon 5 celebra 
um ano de funcionamento 

No dia 29 de setembro, o Centro de
Interiorização Rondon 5 comemorou um ano
de funcionamento. Para celebrar a data, a
AVSI, organização parceira do ACNUR que
gerencia o espaço, promoveu junto com a
comunidade apresentações de dança, dia de
beleza e atividades de recreação para
crianças. Desde a sua abertura, em setembro
de 2021, 7.543 pessoas já passaram pelo
Centro de Interiorização para aguardar uma
oportunidade de  viagem. 

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/
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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.

50.168 

6.337 
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)
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Histórico da Estratégia de Interiorização
de abril de 2018 até outubro de 2022
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680
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pessoas
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pessoas beneficiadas
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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

8.297 19.942 21.929
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fornecidas
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famílias
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famílias
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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 531
vagas de emprego para a modalidade de
Interiorização Vaga de Emprego Sinalizada.

A iniciativa, que oferece capacitação
para mulheres em abrigos
emergenciais em Boa Vista, já contou
com a participação de 363 mulheres,
189 das quais foram contratadas.
Além disso, 303 pessoas foram
interiorizadas a partir de Boa Vista
para outras cidades do país.

De um total de

empresascomrefugiados.com.br

87.582 
pessoas refugiadas e
migrantes interiorizadas
em todas as modalidades

Distribuição
das pessoas
acolhidas
por abrigo

SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022

acnur.org/empoderando-refugiadas/

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/

