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Atualmente a AVSI Brasil faz a gestão de 
oito centros de acolhida a  refugiados e 
migrantes venezuelanos em Roraima, que 
acomodam cerca de cinco mil pessoas. 
 
Entre as atividades realizadas estão a gestão de 
casos de proteção, distribuição de alimentos e 
outros itens e registro da população abrigada, 
contribuindo com o acesso aos serviços básicos 
e garantindo o respeito aos direitos humanos da 
população venezuelana.

AVSI Brasil - Escritório Brasília
SRTVS Quadra 701, Bloco O, 5º andar,  sala 531

Edifício Multiempresarial
CEP - 70.340-000 - Brasília/DF

Telefone: +55 61 3081-0858
E-mail: acolhidos@avsi.org.br
AVSI Brasil: www.avsi.org.br

Fundação AVSI: www.avsi.org

Somos uma organização sem fins lucrativos, constituída 
em 2007 para contribuir na melhoria das condições 
de vida de pessoas que vivem em situações de 
vulnerabilidade.

Nossa missão é tornar as pessoas protagonistas do 
próprio desenvolvimento por meio de projetos sociais 
em diferentes áreas de desenvolvimento e emergência 
humanitária. Nossa organização atua em 11 
estados brasileiros, implementando mais de 30 
projetos.

Fazemos parte do network da Fundação AVSI, ONG 
de origem italiana que atua no Brasil desde os anos 80 
e que possui mais de 100 projetos de cooperação ao 
desenvolvimento em 39 países.
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Abrigo Rondon 2, Boa Vista, Roraima. 

Abrigo Rondon 3, Boa Vista, Roraima. 

Abrigo Rondon 1, Boa Vista, Roraima. 
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O projeto Acolhidos por meio do trabalho visa apoiar a 
integração socioeconômica de venezuelanos no Brasil. 
A iniciativa facilita a interiorização de refugiados e 
migrantes venezuelanos que estão nos centros de 
acolhimento em Roraima para cidades brasileiras, onde 
há oportunidades de trabalho e de integração social e 
econômica junto a empresas privadas.
 
A AVSI Brasil auxilia na seleção dos candidatos à vaga 
de emprego, disponibiliza até três meses de moradia 
para os selecionados e suas famílias,  além de fornecer 
assistência social  nos municípios de destino, de forma a 
facilitar a adaptação dos venezuelanos junto à população  
local, o diálogo com a empresa e a permanência do 
contratado no novo ambiente de trabalho.

ACOLHIDOS POR  
MEIO DO TRABALHO

EXPECTATIVAS
PARA A EMPRESA

O projeto é implementado pela AVSI Brasil e 
Instituto Migrações e Direitos Humanos  (IMDH), 
com o envolvimento da Fundação AVSI e AVSI-USA 
e financiado pelo Departamento de População, 
Refugiados e Migração (PRM) do Governo dos Estados 
Unidos, com o objetivo de fortalecer as ações da 
Operação Acolhida - força tarefa humanitária liderada 
pelo Governo Federal. O projeto conta com o apoio 
institucional da Casa Civil da Presidência da República, 
da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e 
de entidades da sociedade civil que atuam na temática do 
refúgio e da migração.

AÇÕES 
DO PROJETO

CRESCIMENTO
Refugiados e migrantes trazem qualificações e 
experiências profissionais que podem agregar 
no crescimento de uma empresa. 

INOVAÇÃO
Pessoas de diferentes culturas e com 
experiências diversas podem promover um 
processo criativo e, consequentemente, mais 
inovação.

COMPROMETIMENTO
Devido a situação extremamente vulnerável 
em que se encontram ao saírem da Venezuela, 
esses trabalhadores possuem muita vontade 
e determinação para se estruturarem e 
conseguirem recuperar sua autonomia e 
perspectiva de futuro.

VISIBILIDADE
Empresas que se sensibilizam e se comprometem 
com valores como a diversidade, inclusão e o 
desenvolvimento da sociedade como um todo, 
apresentam um diferencial de marca relevante 
no mercado. 

 Venezuelanos interiorizados pelo trabalho em indústria frigorifica na cidade de Seara (SC)

Venezuelano interiorizado pelo trabalho em indústria de bebibas em Alagoinhas (BA)

Cursos de língua portuguesa e formação em 
direitos e deveres laborais.

Capacitação profissional vinculada ao 
mercado de trabalho;

Acompanhamento social para as famílias nas 
cidades de destino;

Moradia e ajuda de custo para a pessoa 
contratada e sua família por um período de 
até três meses;

Viabilização do deslocamento dos 
venezuelanos contratados e suas famílias, 
desde Roraima até as cidades de destino, com 
o apoio da Operação Acolhida;

Apoio às empresas no processo de 
recrutamento e seleção;
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