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ABERTURA DO ESPAÇO DA PESSOA 
REFUGIADA E MIGRANTE:

Relatório Semestral 
FP Belém

No dia 26 de maio, o ACNUR e a Secretaria de Justiça e 

Direitos Humanos (SEJUDH) inauguraram o Espaço da Pessoa 

Refugiada e Migrante na sede da Secretaria em Belém para 

atender a demanda de acesso à documentação, informações 

e serviços, incluindo orientações jurídicas e atendimento 

psicológico para refugiados e migrantes residentes no Estado 

do Pará. O espaço também contribuirá para que os refugiados 

e migrantes, incluindo os indígenas, tenham mais autonomia 

e consigam assegurar seus direitos, como exposto pela 

venezuelana Warao Gardenia Quiroz que esteve presente no 

evento representando os refugiados e migrantes indígenas. O 

evento também marcou a assinatura do Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo do Estado do Pará, por meio da 

SEJUDH, e o ACNUR, que equipou o espaço e promoveu ações 

de capacitação da equipe que irá trabalhar no local. 

 o ACNUR Belém durante os me-

ses de abril e maio doou 1.500 

mochilas escolares para jovens 

refugiados e migrantes e também 

brasileiros de Belém, Ananindeua 

e Santarém possibilitando um 

melhor preparo dos jovens para 

os estudos.

O novo Espaço do Refugiado e Migrante em Belém 

já está em funcionamento e está localizado R. Vinte e 

Oito de Setembro, 339 – Campina, Belém. O horário 

de atendimento se dá das 9h às 17h e informações 

adicionais podem ser adquiridas pelo telefone (91) 

4009-2700.

em parceria com a Secretária de Es-

tado de Justiça e Direitos Humanos 

(SEJUDH), o ACNUR disponibilizou 

para a secretaria doar 300 kits es-

colares com cadernos, lápis, caneta, 

borracha e mochilas. Esses materiais 

vão beneficiar pessoas que estão em 

processo de deslocamento que che-

gam ao estado do Pará em busca de 

melhores condições de vida.

ACNUR BELÉM EM NÚMEROS

Doação de mochilas 
escolares para PoCs:

Espaço da pessoa 
Refugiada e Migrante:

Mutirão de 
documentação Warao: 

JANEIRO - JULHO 2021 RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ver mais no site: https://bit.ly/3BhdkpJ

Entre fevereiro e março, como resul-

tado dos esforços de sensibilização 

do ACNUR e com o apoio do Aldeias 

Infantis SOS e da Delegacia de Mi-

grações da Policia Federal, mais de 

30 indígenas Warao residentes em 

Belém e Ananindeua puderam reno-

var sua documentação.
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Um total de 586 indígenas Warao recebem algum 
tipo de assistência do escritório do ACNUR na região 
metropolitana de Belém.

Com o propósito de atender a necessidad dos indígenas 

Warao de conhecer os serviços públicos que têm direito 

de acessar no Brasil e com o apoio da rede local de 

proteção, foram mapeados os equipamentos públicos 

importantes para a garantia de uma vida digna para os 

Warao vivendo na região, como CRAS, CREAS, DEAMS, 

UBSs, UPAs, Rodoviárias, Portos e Aeroportos. Após os 

mapeamentos, o ACNUR realizou uma atividade com 5 
comunidades, onde apresentou os serviços públicos no 

bairro onde viviam, bem como os serviços prestados em 

cada um dos equipamentos, endereços e como chegar em 

cada um dos locais, visando contribuir para a conquista de 

autonomia dos indígenas Warao. A atividade foi mediada 

No dia 15 de abril, o prefeito de Ananindeua assinou 

um decreto que institui a Comissão Intersetorial 

Municipal de Acolhimento e Atendimento aos Warao. 

Este comitê terá representantes da comunidade 

Warao, ACNUR, UNICEF, universidades, judiciário, 

secretarias municipais e da sociedade civil. Com 

o apoio do ACNUR, o decreto foi traduzido para o 

espanhol e foi publicado no Diário Oficial. Nesse 

mesmo dia, o ACNUR organizou uma assembleia 

com a comunidade e as autoridades locais para que 

a comunidade Warao pudesse trazer suas demandas 

sobre as necessidades básicas para que possam 

ter uma realocação segura e de forma detalhada e 

acordada com a comunidade como propõe o projeto. 

pelos mensageiros (Outreach Volunters - OVs, em 

inglês) Warao do processo de Proteção de Base 

Comunitária avançado pelo ACNUR e Aldeias Infantis 

SOS, que atuam intermediando e disseminando 

informações relevantes para suas comunidades. A 

ação beneficiou cerca de 500 indígenas vivendo em 

residências privadas e também no abrigo municipal 

de Belém.
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Perfil das pessoas assistidas pelo Escritório do ACNUR em Belém

PIRÂMIDE ETÁRIA

TIPOS DE MORADIA

38% crianças e adolescentes

51% meninas e mulheres

78% solicitantes da condição 
de refugiado/a
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GEORREFERENCIAMENTO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS PARA INDÍGENAS WARAO

CRIAÇÃO DO COMITÊ INTERSETORIAL 
MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO E 
ATENDIMENTO AOS WARAO

Ver mais no site: https://bit.ly/2WzDpl7

Dados atualizados em 17/08/2021

Comunidade Warao morando em Itaiteua – Belém
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De 21 a 23 de julho, o ACNUR, em parceria com a OIM, 

promoveu uma capacitação em Gestão e Coordenação de 

Abrigos para assistentes sociais que trabalham no abrigo 

municipal de Belém. O treinamento contemplou 32 pessoas 
e foi  importante para fortalecer a capacidade municipal em 

gestão de abrigos e,  consequentemente, melhorar a vida de 

PoCs vivendo nesses locais.

O ACNUR realizou um treinamento para 
62 superintendentes do Banco da Caixa 
Econômica Federal no Pará: 
 
No dia 12 de fevereiro, o ACNUR realizou uma 

sessão de capacitação sobre refugiados e a situação 

dos Warao para 62 superintendentes da Caixa 

Econômica Federal (CEF) de municípios do estado 

do pará onde há residentes Warao. O objetivo da 

sessão foi conscientizar os gestores sobre a situação 

dos refugiados e o tipo de documentação que eles 

possuem, principalmente tendo em vista que o banco 

é responsável pela distribuição do auxílio emergencial.

Sessões de Capacitação para autoridades 
e redes locais de proteção:
  

Nos dias 7, 8, 13 e 14 de abril, o ACNUR realizou am-

pla formação para as equipes técnicas da Fundação 

Papa João XXIII (FUNPAPA) e do Instituto Internacio-

nal de Educação do Brasil (IEB). Ao longo das quatro 

sessões, cerca de 70 pessoas puderam conhecer 

mais sobre o mandato do ACNUR, os direitos e de-

veres das pessoas refugiadas no Brasil e sobre as 

causas e impactos do deslocamento do povo Warao 

tanto na Venezuela, quanto no Brasil. Nos dias 11 e 

12, sessões complementares foram realizadas junto 

à FUNPAPA – incluindo 57 representantes do CRAS, 

CREAS, Centro Pop e equipe do abrigo - para discutir 

princípios humanitários, proteção contra abuso e ex-

ploração sexual, direitos das populações indígenas 

e proteção de base comunitária. 

Sessões de Capacitação para SEJUDH e 
secretarias de assistência social:
  

Nos dias 10, 11 e 18 de maio, o ACNUR em parceria 

com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos (SEJUDH) ofereceu um ciclo de formação 

sobre proteção a pessoas refugiadas para a equipe 

técnica que atua no Espaço da Pessoa Refugiada e 

Migrante, além de funcionários das Secretarias de 

Assistência Social de cinco municípios paraenses 

que vem assistindo e/ou abrigando população 

indígena Warao. As capacitações tocaram no 

tema de marco legal nacional e internacional, 

necessidades específicas de proteção, prevenção 

e resposta a violência baseada em gênero e 

características do deslocamento Warao no Brasil, 

e beneficiou 50 profissionais.

No marco do Dia Mundial do Refugiado, o escritório regional do 

ACNUR lançou o Festival JAM, que contou com a participação 

de diversas pessoas refugiadas e migrantes da América Latina 

e do Caribe compartilhando seus talentos musicais e artísticos. 

Com o tema “Juntos nós nos curamos, juntos nós aprendemos 

e juntos nós brilhamos”, o líder Warao Norberto Nunez, que 

vive atualmente em Ananindeua, no Pará, participou do evento 

online com o lançamento de um videclipe ao som de uma de 

suas remixagens. Por meio do som vibrante do reggaeton 

e de danças tradicionais performadas por Norberto e seus 

familiares, o clipe nos leva a conhecer mais sobre a cultura, a 

alegria e a resiliência do povo Warao. 

TREINAMENTO EM GESTÃO E 
COORDENAÇÃO DE ABRIGOS

FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES

DE TUCUPITA PARA EL MUNDO... DJ 
NORBERTO NUNEZ

O vídeo completo pode ser conferido aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=dzoHxUZFgp0&t=1s
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Café da Manhã com Jornalistas: 
 
No dia 09 de junho, o ACNUR Belém realizou um 

treinamento para jornalistas no âmbito das come-

morações do Dia Mundial do Refugiado de 2021. A 

atividade consistiu em um café da manhã informativo 

para sensibilizar sobre o papel de jornalistas e comu-

nicadores no combate à xenofobia e construção de 

um ambiente social mais favorável para a inclusão 

social de pessoas refugiadas e migrantes. Ao todo, 

15 jornalistas e 02 promotores comunitários indíge-

nas Warao participaram do evento.

Sessões de fortalecimento de capacidades com 
mensageiros indígenas:
  
No dia 5 de julho, o ACNUR e o Aldeias Infantis SOS promoveram 

sessões de fortalecimento de capacidades para 13 indígenas Wa-

rao no Espaço do Refugiado e Migrante na Secretaria do Estado 

de Justiça e Direitos Humanos. Os indígenas treinados são aque-

les que atuam como OVs e os principais assuntos abordados na 

sessão foram a diferença conceitual entre refugiados e migrantes, 

e os meios para regularização no Brasil. O objetivo é que os OVs 

compartilhem essas informaçõs para suas comunidades, fortale-

cendo autonomia dos PoCs em acessar seus direitos.

A partir de maio, o Instituto Internacional de Educação do Brasil 

- IEB passou a ser o novo parceiro do Escritório do ACNUR 

em Belém, buscando reforçar estratégias participativas para 

a construção de meios de vida junto à população Warao na 

cidade. O objetivo é contribuir para a qualificação profissional 

e a inserção produtiva de 70 homens e mulheres Warao em 

idade laboral e que estão abrigados no Espaço de Acolhimento 

do Tapanã com a implementação de um projeto piloto, que 

beneficiará indiretamente as outras 91 pessoas também vivendo 

no abrigo. Em junho e julho, o IEB promoveu encontros com as 

famílias Warao para apresentação do projeto e realização de 

diagnóstico socioeconômico.

Em março deste ano o ACNUR passou a financiar e 

apoiar tecnicamente o projeto de Proteção de Base 

Comunitária desenvolvido pela equipe do Aldeias 

Infantis SOS Brasil em Belém. Dando continuidade 

ao trabalho que já vinham realizando desde agosto 

de 2020 e com o apoio da Embaixada do Canadá, o 

Aldeias Infantis mantém a implementação do projeto 

atendendo a população indígena Warao acolhida no 

abrigo municipal de Belém e em casas privadas. O 

projeto visa o fortalecimento familiar e comunitário 

das famílias indígenas Warao vivendo em Belém e re-

gião metropolitana. Para isso, o Aldeias Infantis utiliza 

uma metodologia participativa com mobilizadores co-

munitários, buscando o engajar autoridades locais e 

representantes das redes locais de proteção. 

PROJETO DE PROMOÇÃO DE 
AUTOSSUFICIÊNCIA E MEIOS DE VIDA PARA 
WARAO EM BELÉM

PROJETO DE PROTEÇÃO DE BASE 
COMUNITÁRIA - PBC

O ACNUR Brasil agradece o apoio de todos os seus doadores incluindo:

Doadores privados do ACNUR no Brasil:

Parceiros do ACNUR em Belém:

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

 @ACNURBrasil
 /ACNURPortugues
 @acnurbrasi l
/company/acnurportugues

 ACNUR Brasil


