
Alojamento de Trânsito de Manaus (ATM) alcança 
marca de 10 mil refugiados e migrantes interiorizados 

Inaugurado em julho de 2019 na cidade de Manaus 
– AM com o intuito de viabilizar a interiorização de 
venezuelanos refugiados e migrantes para outras 
cidades do Brasil, mais de 10 mil pessoas já foram 
apoiadas a se deslocarem para 23 estados do Brasil 
através do Alojamento de Trânsito de Manaus (ATM).

A estrutura possui a maior capacidade de recepção 
da Estratégia de Interiorização do Governo Federal 
da Operação Acolhida e dunciona como um 
centro de acolhimento temporário para quem já 
está cadastrado e aguarda viagem para outros 
estados do Brasil. O espaço fornece acomodações 
para até 254 pessoas respeitando as medidas 
de prevenção à COVID-19 e pode chegar a 
receber mais de 1 mil pessoas mensalmente.

O ACNUR, presente desde a inauguração do ATM 
em 2019, já investiu mais de R$ 1,4 milhão na melhora 
da infraestrutura, incluindo a reforma de banheiros 
e equipamentos para o local como colchões, 
bebedouros e mobília. Um total de 47 Unidades de 
Habitação Emergencial (RHUs) foram instalados e 
também já foram distribuídos cerca de 1.800 itens 
de primeira necessidade e assistência humanitária, 
incluindo kits de higiene, kits de limpeza, fraldas, 
roupas álcool gel e mochilas.

O suporte que o ACNUR fornece também se estende à estruturação de 
equipe técnica especializada do parceiro implementador Fraternidade 
Internacional nas áreas de coordenação, saúde, proteção, mobilização 
comunitária e registro, que atuam em todo o processo de recepção, 
acolhimento e desligamento das famílias assistidas no local. Isso foi 
possível através do apoio do Departamento de Ajuda Humanitária 
e Proteção Civil (ECHO), da União Europeia para a estratégia de 
abrigamento do ACNUR.

Leia mais em bit.ly/3lKTKMg
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Distribuição de itens 
agrícolas em Pacaraima

Reabertura do abrigo 
Tancredo Neves

Lançamento da Edição 
de 2021 do Plano de 
resposta da Plataforma 
R4V para o Brasil 
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Distribuição de kits de higiene é uma das formas de contribuir para melhorar a saúde das 
mulheres. Além dos absorventes tradicionais, os kits contêm itens de higiene pessoal 
como sabonetes e itens para saúde bucal. Desde janeiro de 2020, mais de mil kits já 
foram entregues à população de mulheres refugiadas e migrantes de Roraima e de 
comunidades do Amazonas, Pará, Brasília e São Paulo graças à contribuições da a União 
Europeia por meio do seu Instrumento de Contribuição para a Estabilidade e a Paz (IcSP). 
Em Roraima, a distribuição foi realizada em conjunto com atividades votadas à proteção e 
empoderamento de mulheres refugiadas e migrantes em situação de vulnerabilidade, um 
dos pilares do trabalho do ACNUR no Brasil, explica a oficial de proteção Angelica Uribe. 

Leia mais em bit.ly/3vQwNM1

No dia 10 de março o abrigo Tancredo Neves 
foi reaberto e é o quarto abrigo indígena na 
capital de Roraima. O abrigo tem capacidade 
para 280 pessoas e conta com a direção 
da Fraternidade Internacional.  Para se 
equpar antes da chegada da população, 
no dia 5 de março, o ACNUR entregou 
310 kits de higiene, 150 kits de limpeza, 
150 colchões com capa protetora, 120 
pacotes de fraldas infantis, 100 jerrycans, 
100 baldes, 200 sabonetes Unilever e 
280 telas protetoras anti-mosquito. 

Criada a nível regional sob a coordenação da 
Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR) 
e da Organização Internacional para as 
Migrações (OIM), a edição de 2021 foi lançada 
em 4 de março, também disponível em uma 
plataforma interativa na qual é possível conhecer 
melhor cada setor do R4V, suas prioridades, 
indicadores, parceiros e outras informações, 
todas disponíveis em português e inglês.  

Conheça mais sobre o RMRP em bit.ly/3m2aJtm

No dia 3 de março, o ACNUR a distribuição de 
mais de 80 ferramentas agrícolas, beneficiando 
comunidades indígenas de pessoas refugiadas 
e brasileiras em Pacaraima. A doação permitirá 
que os Pemon-Taurepang aumentem a 
produção própria de alimentos. Esta ação foi 
possível através do apoio de doações como 
a do Escritório dos Estados Unidos para 
População, Refugiados e Migração (PRM).

Por 1 ano e meio, Ismênia, refugiada 
venezuelana, viveu no Rondon 1, abrigo 
temporário para cerca de 500 pessoas. 
Membra ativa da vida coletiva, Ismenia 
era uma das líderes do Comitê de 
Saúde, função a qual dedicava seu 
tempo como voluntária diversas ações 
de prevenção e apoiando abrigados 
da terceira idade, realizando rodas de 
conversas e caminhadas para mantê-los 
ativos. Com a chegada da COVID-19, 
a líder comunitária foi recrutada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
para uma nobre missão: conscientizar os 
demais moradores de Rondon 1 sobre 
recomendações de higiene para proteger 
a todos contra o novo coronavírus.

Conheça a 
história de 
Ismenia em 
bit.ly/3dnlum4 

  Leia sobre 
as outras 
histórias em 
bit.ly/3f8DF1i 

Conheça refugiadas 
que lideram iniciativas 
contra a COVID-19 
no mundo

A rádio ‘La Voz de los Refugiados’ é 
uma iniciativa inovadora financiada pelo 
Governo de Luxemburgo e liderada por 
voluntários venezuelanos, que envolve a 
comunidade abrigada. Os programas são 
todos em espanhol, e o som se espalha 
pelos alto-falantes do Rondon 3, onde 
estão abrigados mais de 1.200 refugiados 
e migrantes. Em breve os programas 
também serão disponibilizados em 
outros abrigos da Operação Acolhida.

Leia mais em bit.ly/3cd2BD2
 

Ouça a inauguração em 
youtu.be/0y2vuIQU2Cc

‘La Voz de los 
Refugiados’, rádio 
comunitária em Boa 
Vista, combate rumores 
em abrigos para 
refugiados e migrantes 
da Venezuela 

Mais de mil kits de higiene 
entregues: Dignidade e 
saúde para refugiadas e 
migrantes venezuelanas 

Acesse a plataforma 
em bit.ly/3r2XPNs
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 � Assistência Financeira (CBI) na Interiorização 2020 bit.ly/394gf9C

 � Interiorização e integração no destino: rede de 
serviços e parcerias do ACNUR bit.ly/3lLlErs

 � Perfil dos Abrigos de Roraima bit.ly/3dcF6dT

 � Relatório de atividades ACNUR em São Paulo bit.ly/3d9yMDO

 � Perfil Socioeconômico da População Indígena Refugiada 
e Migrante abrigada em Roraima bit.ly/3tdSrZ4

 � Relatório de atividades Meios de Vida e Interiorização bit.ly/3dYzL9i

Crise da Síria completa 10 
anos e ACNUR é destaque 
na imprensa brasileira 

ACNUR e Banco Bradesco renovam parceria 
em prol da população refugiada no Brasil

Incêndio em campo de refugiados em 
Bangladesh deixa 45 mil rohingya desabrigados 

Parceiros desde 2018, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e o Banco 
Bradesco firmaram um novo acordo para 2021. O Banco apoiará projetos 
desenvolvidos pela Agência no Brasil, dentre eles o Plano de Resposta do 
ACNUR para a Amazônia, estruturado em três frentes:  1. Apoio ao processo de 
interiorização da população refugiada; 2. Promoção de meios de vida a população 
indígena na região Amazônica; 3. Continuidade do combate à COVID-19 através 
de ampliação de vagas em abrigos e distribuição de kits de higiene e limpeza. 

Em 24 de março, um incêndio de grandes proporções devastou campo 
de refugiados Kutupalong Balukali, em Bangladesh. O fogo destruiu 
cerca de 9.500 abrigos deixando 48.000 pessoas desalojadas. 
Instalações como escolas, centros de registro e hospitais também 
foram severamente afetadas. Para responder a esta emergência, o 
ACNUR Brasil lançou uma nova campanha de captação de recursos. 

doar.acnur.org/acnur/bangladesh
  

Leia mais em bit.ly/2OGwDpQ “Dez anos de crise na Síria infligiram sofrimento 
e dor inimagináveis. O mundo falhou com os 
sírios. (...) Para os líderes globais, é um lembrete 
severo e condenatório de que esta década de 
morte, destruição e deslocamento aconteceu 
diante de seus olhos”, afirmou Filippo Grandi, 
Alto Comissário da ONU para Refugiados, 
no marco de uma década de crise na Síria.

doar.acnur.org/acnur/siria
  

Leia mais em bit.ly/327U7at

O “brasi-sírio” Abdul empresta 
sua voz àqueles que não 
tiveram oportunidade de falar

Ao chegar no Brasil, Abdulbaset Jarour 
recebeu apoio da CASP, parceira do ACNUR 
e encontrou um propósito de vida: fomentar 
a autonomia de outros sírios e promover a 
integração da cultura árabe-brasileira. Leia 
sobre sua história inspiradora em  bit.ly/39c5lPk 
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US$ 52,5 milhões 
necessários para a operação do ACNUR Brasil em 2021

Destinação totalmente específica
Destinação específica
Destinação flexível (alocação indicativa)
Destinação livre (alocação indicativa)
Lacuna de financiamento (indicativa)

Para + informações acesse: reporting.unhcr.org

Atualização de 
Financiamento 
ACNUR Brasil

6 DE ABRIL 
DE 2021

8% 
financiado

Conheça outras histórias em  
bit.ly/3sgui3z e bit.ly/3lHFnIt
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Paraná

Caritas Paraná u-

Distrito Federal
Instituto de Migrações e Direitos Humanos u-

Aldeias Infantis (-u

Manaus

Boa Vista

Belém

Brasília

São Paulo

Paracaima

Rio de Janeiro
Caritas Rio de Janeiro (u-

Aldeias Infantis (-u

São Paulo
Caritas São Paulo u- 

I Know My Rights %
Associação Compassiva %-

Aldeias Infantis (- u

Missão Paz -

Minas Gerais

Aldeias Infantis (-u

Operação 
brasileira: 
ACNUR e 
Parceiros

Rio Grande do Sul

Aldeias Infantis (-u

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados ª u-

Sede do ACNUR Brasil
Escritório do 
ACNUR no Brasil
Escritório de  
Campo do ACNUR
Unidade de  
Campo do ACNUR
Proteção
Locais de Recepção
Documentação
Gerenciamento  
de informação
Assistência 
financeira
Integração
Educação
Telecomunicações
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Roraima

Associação Voluntários para o Serviço Internacional (- ª

Fraternidade - Federação Humanitária Internacional (-

Instituto de Migrações e Direitos Humanos ªu-

Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados ª-

Associação Canarinhos da Amazônia -
Fraternidade Sem Fronteiras (
Museu A Casa do Objeto Brasileiro -

Amazonas

Instituto Mana 
Caritas Manaus (-u %ª

Agência Adventista de Desenvolvimento 
e Recursos Assistenciais -ªu(%

Fraternidade – Federação 
Humanitária Internacional  -

Museu A Casa do Objeto Brasileiro -

Hermanitos -

www.R4V.info
Para mais informações: 
brabrpi@unhcr.org

acnur.org.br

help.unhcr.org/brazil empresascomrefugiados.com.br

HELP - O canal de 
informação do ACNUR 
para refugiados

Plataforma 
Empresas  
com Refugiados

 @ACNURBrasil

 /ACNURPortugues

 @acnurbrasil

 /company/acnurportugues

Parceiros do ACNUR no Brasil:

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

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.

Doadores privados do ACNUR Brasil: 

http://www.R4V.info
mailto:brabrpi@unhcr.org
http://acnur.org.br
http://acnur.org.br
http://help.unhcr.org/brazil 
http://empresascomrefugiados.com.br
http://twitter.com/ACNURBrasil
http://www.fb.com/ACNURPortugues
http://instagram.com/acnurbrasil
http://linkedin.com/company/acnurportugues 

