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Palavras do Diretor Executivo
Durante muito tempo vamos falar sobre 2020. Quem viveu na pele vai
contar para as futuras gerações como foi sobreviver a uma pandemia.
Esse período ainda será tema de muitas teses, filmes e livros.

nossa base de investidores – muitos deles afetados por uma inevitável
crise econômica – e buscar novas formas de manter a organização
financeiramente sustentável.

Será muito difícil qualquer documento relativo a esse ano não trazer a
marca da Covid-19. O diferencial será o ponto de vista. Alguns vão
relatar mudanças de comportamento e hábitos, outros vão
documentar alterações estruturais em suas cidades, e ainda veremos
grupos que vão falar sobre como tudo isso afetou a nossa saúde
mental e relacionamentos.

O time foi gigante e nossos parceiros, incríveis! Não só seguimos firme
na nossa missão, como conseguimos ganhar fôlego para entrar em
2021 com mais energia e novos projetos.

A pandemia fragilizou os refugiados e migrantes, fechou a fronteira e,
para muitos, deixou mais distante o sonho de um recomeço. Apesar
dos desafios, com muito esforço, este foi um ano de crescimento
expressivo de impacto humano, de maturação organizacional e
desenvolvimento de governança.
Como uma organização direcionada para a inovação e focada em
processos ágeis, com um time afiado e voltado para essas diretrizes,
respondemos rapidamente às demandas que a pandemia nos trouxe,
protegendo nossas pessoas e nossos beneficiários.
Além de fazer atendimentos emergenciais para um público já
bastante vulnerável, nos reorganizamos internamente para assegurar

O Refúgio 343 aumentou as frentes de trabalho e hoje atua em quatro
eixos: interiorização, educação, saúde e abrigamento – o objetivo é
um só: promover a reinserção socioeconômica de refugiados e
migrantes.
Olhando para o futuro, vemos que as ondas migratórias continuarão a
existir. Dados de uma pesquisa do Instituto pela Economia e pela Paz
(IEP) realizada em 2020 mostram que 1,2 bilhão de pessoas se tornarão
refugiadas do clima nos próximos 30 anos. Secas e inundações
agravarão a fome e os conflitos por água potável.
Diante disso, fica aqui o meu convite, para que possamos refletir sobre
o futuro, mas com foco em ações imediatas.

Fernando Rangel | Cofundador e Diretor Executivo do Refúgio 343
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“

Ser parte do Conselho de uma Organização
Humanitária representa entender uma outra dimensão
dos problemas ou oportunidades da sociedade. A
começar pela demonstração de resultados. Números
positivos estão relacionados a quantas famílias
voltaram a ter uma situação de dignidade e tiveram
as suas necessidades básicas atendidas. Ou refugiados
que foram acolhidos em uma nova cidade, novos
alunos matriculados na Escola Refúgio, oferta de
cuidados de saúde. Na verdade, não é sobre
números, é sobre pessoas.
Passamos a vivenciar o dia a dia não só dos
integrantes do Refúgio 343, mas dos centenas de
voluntários que destinam seu tempo e esforço a
pessoas que talvez jamais conheçam.
Por outro lado, também significa suportar com
experiência as decisões que são tomadas pela
liderança da organização.
Em um Conselho formado em sua grande maioria por
pessoas do setor privado, trocar EBITDA por famílias
interiorizadas, beneficiários formados ou pessoas
atendidas por uma expedição médica representa um
bálsamo de felicidade.

Mensagem do Conselho
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Se a pandemia trouxe dificuldades para quem tinha
casa, trabalho e saúde, para as pessoas em situação de
vulnerabilidade esse cenário foi ainda mais avassalador.
Especificamente para refugiados, a Covid-19 trouxe uma
barreira ainda maior para quem queria alcançar o sonho
do recomeço em outro país ou, em muitos casos,
interrompeu o projeto de travessia.
Em março de 2020 o Governo Federal fechou as fronteiras
do Brasil como uma das medidas para tentar conter a
propagação do novo coronavírus em território nacional.
Nesse período, tínhamos cerca de 500 entradas
realizadas diariamente para o Brasil na cidade de
Pacaraima, estado de Roraima.
O ano se encerrou com a fronteira ainda fechada.
Mesmo sem possibilidade de entrar com documentação,
milhares de pessoas arriscaram suas vidas e entraram no
país por meio de ‘trochas’, muitas vezes enfrentando
horas de caminhada, violência e extorsão.

Contexto 2020 • Pandemia

O resultado desse deslocamento sem planejamento foi a
concentração de milhares de migrantes
indocumentados, principalmente na cidade de Boa Vista,
resultando em um agravamento da sua própria situação.
Até o final de 2020, estimava-se que aproximadamente 4
mil pessoas aguardavam a normalização da condição
de fronteira para regularizarem sua situação no país.
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Um Refúgio Nunca Foi Tão Importante
Para milhares de pessoas ficar em casa não era uma opção. O novo
coronavírus trouxe desafios adicionais a um contexto já emergencial. Para
refugiados, se proteger e ajudar a prevenir a propagação do surto da
Covid-19 foi um desafio.
A pandemia exigiu uma resposta rápida do Refúgio 343, uma vez que o
isolamento e o distanciamento social em situação de abrigo é algo muito
difícil. Essas pessoas se encontraram ainda mais vulneráveis.
Através da campanha 'Um Refúgio Nunca Foi Tão Importante' intensificamos
nossos esforços para acelerar os acolhimentos e lançamos um fundo
emergencial para oferecer apoio imediato a refugiados e migrantes vivendo
em ocupações espontâneas, sem acesso a serviços básicos e infraestrutura.
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IDENTIDADE

Missão

Visão

Valores

Resgatar
refugiados no
mundo todo.

Que todos tenham
seus direitos humanos
garantidos.

Liberdade • Transparência
Propósito • Autoconhecimento
Inovação • Espiritualidade
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Nossos Mantras
● Somos, antes, um Refúgio para nós mesmos

● Dizemos sempre a verdade

● Nossas pessoas são a nossa alma

● Acreditamos no poder das palavras

● Protegemos nossa marca e cultura

● Aceitamos os problemas como uma oportunidade para brilhar

● Aplicamos amor aos detalhes e feedback pontual

● Temos sempre algo positivo a dizer sobre nossos parceiros e nosso trabalho

● Somos apaixonados pelo desenvolvimento

● Celebramos as conquistas

● Temos compromisso com a alta performance

● Estamos aqui para fazer o melhor trabalho das nossas vidas

● Prezamos pela inclusão e diversidade

9
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IDENTIDADE

Quem Somos
Mais de 1% da humanidade encontra-se
deslocada. Segundo o Relatório Tendências
Globais 2020 do ACNUR (Agência da ONU para
Refugiados), ao final desse ano, 82,4 milhões de
pessoas tinham deixado suas origens para trás,
número que dobrou na última década.

com os eixos de interiorização e educação.

Os venezuelanos são o segundo maior grupo
populacional deslocado do mundo, atrás
somente dos sírios. A instabilidade
socioeconômica e política na Venezuela,
considerada a maior crise humanitária da
América Latina, fez com que mais de 5,4 milhões
de pessoas migrassem do país. O Brasil já
regularizou 265 mil venezuelanos, sendo o 5°
destino mais procurado.

A Escola Refúgio oferece acesso a um dos
direitos humanos mais importantes: a educação.
Uma ferramenta para os refugiados e migrantes
recomeçarem suas vidas no Brasil com mais
confiança e autoestima.

O Refúgio 343 nasceu em resposta ao que é hoje
o maior desafio migratório da história do
hemisfério ocidental. Uma organização
humanitária dedicada à reinserção
socioeconômica de refugiados e migrantes.
Trabalhamos com ajuda humanitária e
desenvolvimento social, atuando principalmente

A interiorização, estratégia de deslocamento
planejado, integra as famílias ao destino final por
todo o território brasileiro de forma sistematizada,
ativando pessoas e empresas em um sistema
claro de acolhimento.

O Refúgio 343 compõe a Operação Acolhida –
uma grande Força-Tarefa Logística Humanitária –
liderada pelas Forças Armadas do Brasil, ACNUR
e OIM (Organização Internacional para as
Migrações), trabalhando em parceria com as
principais organizações envolvidas na resposta a
esta crise: AVSI Brasil (Associação Voluntários
para o Serviço Internacional Brasil), Fraternidade
sem Fronteiras, Visão Mundial e Pastoral
Universitária, entre outras organizações da
10
sociedade civil.
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Interiorização
Resgatamos famílias por meio do processo de
interiorização, uma estratégia de deslocamento
planejado e voluntário para outros estados brasileiros.
Nosso objetivo é promover a reinserção socioeconômica
dessas famílias por todo o território nacional. Para isso
desenvolvemos mecanismos seguros para o acolhimento
das famílias, em parceria com a própria comunidade
brasileira e o setor privado.
A interiorização pode ser feita por um Acolhedor voluntário que recebe uma ou mais famílias, assumindo o
compromisso de auxiliá-los no processo de integração.
Um dos diferenciais do trabalho do Refúgio 343 é o
monitoramento das famílias nos destinos finais, a fim de
garantir que estejam independentes. Entendemos que
isso acontece quando três pilares são atendidos:
emprego, educação e saúde.
Esse processo de deslocamento também pode ser
ativado por meio de Vagas de Emprego Sinalizadas (VES)
ou iniciativas pontuais de empregadores individuais.
Além dessas duas modalidades, trabalhamos também
com Reunião Social e Reunião Familiar, quando já existe
um amigo ou familiar no local de recepção.
Em 2020, 287 famílias foram acolhidas em 99 cidades de
15 estados e Distrito Federal.
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ATIVIDADES

Ponte para o recomeço
A educação é a chave para diversos processos de
cidadania e desenvolvimento pessoal. Para migrantes,
fazer aulas de Português, educação intercultural e
capacitação profissional são a ponte que os aproximam
de seu objetivo final: o recomeço.
Trabalhamos incansavelmente para promover a
reinserção socioeconômica de refugiados e migrantes no
Brasil. Encontramos na Escola Refúgio uma oportunidade
de oferecer ferramentas para que os alunos possam
ganhar mais confiança e autonomia para a nova vida
que lhes aguarda.
Em 2020, inauguramos uma unidade da Escola Refúgio
no Posto de Interiorização e Triagem. Ao longo do ano,
formamos 13 turmas, com um total de 177 pessoas.
Nossos dados mostram que, em média, os beneficiários
que passam pela Escola Refúgio são interiorizados em
menos de 30 dias após a formatura.

Escola Refúgio

Um dos diferenciais da nossa Escola é a oferta de
capacitação para funções específicas, de acordo com
as vagas disponibilizadas por empresas. Ao receber
nossos alunos os empregadores já sabem que esses
novos colaboradores estão um passo à frente na
adaptação ao Brasil.
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Ação Emergencial
Parcerias que salvam vidas
Diante do cenário pandêmico, o Refúgio 343 lançou
um fundo emergencial que arrecadou mais de
R$ 700 mil através de parcerias nacionais e
internacionais com BMS Brasil, BMS Foundation, One
Young World, Fiocruz, MROSC e Fundação Telefônica.
Por meio desse fundo, a organização atuou em
ocupações espontâneas durante o período mais
crítico da pandemia em Boa Vista e Pacaraima, as
cidades mais impactadas pelo fluxo migratório.
2.764 pessoas foram atendidas em 20 ocupações por
meio da distribuição de 5.542 kits de prevenção alimentação, limpeza e higiene. Além disso, foram
entregues 1.200 máscaras com ilustrações dos artistas
plásticos OSGEMEOS, feitas em parceria com a
Pinacoteca e o Instituto Ybi.
Também apoiamos o hospital de campanha de Boa
Vista para o combate à Covid-19, doando mais de
100 mil itens hospitalares.
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Levando cuidados de saúde
Em dezembro de 2020, em parceria com a Volunteer
Vacations (VV), pudemos expandir a nossa atuação
no eixo de saúde.
Durante cinco dias, realizamos na capital de Roraima
e em Pacaraima uma expedição médica com
voluntários vindos de diferentes partes do Brasil.
Com o apoio de sete médicos e dez facilitadores,
oferecemos cuidados de saúde em quatro abrigos
(Janokoida, Pricumã, Pintolândia e Rondon 3) e no
Posto de Recepção e Apoio (PRA), localizado na
Rodoviária Internacional de Boa Vista.
317 pessoas foram voluntariamente atendidas nas
especializações de pediatria, clínica geral e
ortopedia. As 5 maiores queixas foram: tosse, coriza,
dores no corpo, lesão e febre.
A população atendida era, em sua maioria, formada
por adultos entre 20 e 59 anos. Crianças e jovens até
19 anos respondiam por 6% do grupo e os idosos
(acima de 60 anos), 8%.
Além da atenção médica, foi levantado também um
censo humanitário com 160 pessoas para analisar o
perfil do público atendido.

Expedição Médica
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ATIVIDADES

Resultados
Interiorização

937

vidas
resgatadas

Escola Refúgio

Ação Emergencial

Expedição Médica

177

2.764

317

alunos
formados

pessoas atendidas

atendimentos
médicos

● 49% mulheres

287

● 51% homens

2.695 1.557 1.290

núcleos familiares
interiorizados

70%

37%

das famílias
empregadas

das crianças
na escola

kits de kits de cestas
limpeza higiene básicas

844
● 41% crianças
● 59% adultos

horas de
capacitação

+

100 mil
ítens hospitalares
doados

7
médicos
voluntários

5
dias de
ação
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BOA VISTA

ATIVIDADES

Mapa de Acolhimento
Minas Gerais
Abaeté
Araguari
Belo Horizonte
Belo Oriente
Bueno Brandão
Caratinga
Carmo do Cajuru
Caxambu
Contagem
Divisa Nova
Extrema
Fervedouro
Frutal
Ibertioga
Ipatinga
Itapeva
Itaúna
Juiz de Fora
Manhuaçu
Montes Claros
Morada Nova de Minas
Piedade do Rio Grande
Piedade de Caratinga
Poços de Caldas
Sapucaí Mirim
São João Del Rei
Sete Lagoas
Três Corações
Uberlândia
Varginha
Visconde do Rio Branco

São Paulo
Arujá
Atibaia
Batatais
Brodowski
Campinas
Embu das Artes
Engenheiro Coelho
Hortolândia
Itu
Jacareí
Jundiaí
Juquitiba
Marília
Mirassolândia
Pindamonhangaba
Piracicaba
Ribeirão Preto
Salto
S. Antônio da Alegria
S. João da Boa Vista
S. Lourenço da Serra
São Paulo
Tupã
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
São Fidelis
Mato Grosso
Cuiabá
Lucas do Rio Verde

Goiás
Ceres
Goiânia
Mineiros
Mozarlândia
São João D’Aliança

Rio Grande do Norte

10

3

Natal

4

Amazonas
Manaus

9

Distrito Federal
Paraná
Apucarana
Cascavel
Cianorte
Curitiba
Maringá
Medianeira
Piraquara
Pinhais
Planalto
São José dos Pinhais
Bahia
Barreiras
Camaçari
Pernambuco
Olinda
Tacaimbó
Pará
Belém
Espírito Santo
Vitória

Brasília
Taguatinga

14

14

Mato Grosso do Sul
Campo Grande
Dourados
Sidrolândia

52
65

305

Santa Catarina
Armazém
Chapecó
Guatambú
Rio Grande do Sul
Alegrete
Cachoeirinha
Caxias do Sul
Esteio
Ijuí
Lageado
Porto Alegre
São Leopoldo
Uruguaiana
Viamão

9

16
196

99 cidades de
15 estados +
Distrito Federal

30

146

17
47
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A Jornada do Refúgio

“

Olá! Meu nome é Liliana de Brizuela, tenho 40 anos e cheguei ao Brasil no
dia 21 de janeiro de 2020, juntamente com meu marido e minhas três
filhas (5, 10 e 13 anos, respectivamente) – meu filho mais velho ficou na
Venezuela.
Decidimos migrar principalmente por causa da crise geral que o meu país
atravessa. Meu marido e eu éramos professores do ensino médio,
funcionários públicos do Ministério da Educação, e nosso salário não era
suficiente sequer para comprar comida para uma semana. Isso, somado
ao colapso de serviços como água e energia - um apagão nacional
ocorrido em 2019 - nos deixou sem infraestrutura básica por mais de um
mês, devido à falta de manutenção das instalações por parte do Estado,
que é o único administrador de todos os serviços nacionais.

O que mais queríamos era paz. Pensar o que
comer no próximo dia tira a nossa energia para
outras coisas. Nossos sonhos, nossas metas são
deixados de lado quando precisamos colocar
comida na mesa.

REFÚGIO • RELATÓRIO ANUAL 2020
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A educação, transporte e saúde também entraram em colapso. Na
escola das nossas filhas, os professores começaram a desistir porque
muitos não conseguiam sequer chegar à escola devido a problemas
com o transporte público. Um dos momentos mais difíceis foi quando a
nossa filha mais nova, então com 3 anos, sofreu uma queda e fraturou
dois ossos do braço direito. Tivemos que esperar uma semana para
colocar o gesso porque não havia material nos hospitais e as máquinas
de raios-X estavam quebradas.
Meu marido e eu conseguimos arrecadar 800 dólares e saímos de
Caracas para o Brasil de ônibus, viajando por 20 horas. Quando
chegamos a Boa Vista, alugamos uma casinha por um mês e como não
conseguimos trabalho, tivemos que nos mudar para um abrigo, porque o
dinheiro estava acabando.
Lá no abrigo São Vicente II, onde fomos cuidados e protegidos no meio
da pandemia, conhecemos o Refúgio 343. Começamos a fazer aulas de
Português e de educação intercultural na Escola Refúgio, e assim nos
preparamos para ser interiorizados. Chegamos em São Paulo no dia 21
de outubro de 2020, depois de ter morado oito meses no abrigo.
Hoje faço parte do time do Refúgio 343, meu marido tem um trabalho
estável numa empresa, minhas filhas estão estudando e estamos todos
muito bem de saúde - realmente somos muito felizes depois de tanta dor
que sofremos na Venezuela. Neste momento, o nosso maior sonho é que
abra a fronteira para que o nosso filho de 19 anos possa nos reencontrar.

“

ATIVIDADES

Agradeço muito ao Refúgio 343 e ao Brasil. Faremos o nosso melhor nesta
terra maravilhosa, que nos deu esperança para o futuro e de uma nova
vida extraordinária.

1018

Governança
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GOVERNANÇA

Prestação
de Contas

Distribuição de despesa

Distribuição de receita

Apesar dos desafios trazidos pelo ano
de 2020, com a pandemia e um
consequente agravamento da
condição econômica do país, os
números mostram que respondemos à
crise com assertividade e inovação.
Em 2020, nossa receita total foi de
R$ 1.445.060,00 - um valor que
manteve as nossas operações
durante todo o ano e ainda nos
proporcionou atuar para além dos
nossos objetivos iniciais.

●

Ferramentas

●

Branding

●

Anúncios

69%

30%

1%

Atividade
Humanitária

Gestão
e Estrutura
Organizacional

Marketing e
Captação de
Recursos

Rapidamente trouxemos uma solução
aos desafios adicionais que o novo
coronavírus apresentou.
Conforme o gráfico ao lado, nossos
recursos vêm de fontes diversificadas,
garantindo a nossa independência e
segurança financeira.
Para garantir a transparência desse
processo, nossos números estão sendo
auditados pela Audisa e o resultado
está previsto para o mês de
agosto/2021.

●

Despesas administrativas

●

Ação emergencial

●

Despesas logísticas

●

Escola Refúgio

●

Pessoas

●

Acolhimento

●

Softwares

●

Trabalho de campo

●

Infraestrutura

A cada 1 real doado, 0,69 são investidos diretamente na atividade humanitária.
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GOVERNANÇA

Destaques na Imprensa
Refúgio 343 na mídia
A imprensa é uma das principais
plataformas para dar conhecimento à
sociedade sobre a temática do refúgio
e da migração e como o Brasil se insere
nesse contexto global.

Jornal Hoje em Dia
Refúgio no Galo: há 6 meses em
BH, pequeno venezuelano vira
atleticano graças a Otero.

Programa Melhor da Tarde (Band)
A apresentadora Cátia Fonseca
conversou com Fernando Rangel
sobre a reinserção de refugiados.

Telejornal SPTV 1ª Edição (Globo)
No Dia Mundial do Refugiado, matéria
conta a história de venezuelanos que
moram em São Paulo.

Telejornal JRR 1ª Edição (Globo)
Cobertura da inauguração da
segunda unidade da Escola Refúgio
no Posto de Interiorização e Triagem.

É uma poderosa ferramenta para
promover engajamento e chamar para
a ação. Por meio de histórias
respeitosamente relatadas e prestação
de serviço, a mídia aproxima o público
do que é uma das maiores crises
humanitárias da atualidade.
Em 2020, foram publicadas 72 matérias
sobre o Refúgio 343 e/ou seus
beneficiários, das quais 9 foram na
mídia internacional.

Web: 51
TV: 9
Portal Metrópoles
Com emprego garantido, 27
refugiados venezuelanos
chegam a Brasília.

Balanço Geral MG (Record)
Organização ajuda refugiados da
Venezuela a conseguir emprego
em Minas Gerais.

Jornal Correio Braziliense
Conheça histórias de venezuelanos
que vieram para Brasília em busca
de uma vida digna.

La Prensa Latina Media
Migrantes venezuelanos encontram
novas oportunidades no Brasil, entre
eles Marianny e sua família.

Jornal: 9
Rádio: 3

21
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Inclusão & Diversidade

Nossas pessoas são a nossa alma

Mais do que respeitar, nós
celebramos as diferenças.

Perfil dos nossos colaboradores

Ao longo de 2020, tivemos 20 pessoas
compondo o nosso time. Entre elas:
nativos e migrantes, brasileiros e
venezuelanos, descendentes de
suíços, japoneses, espanhóis e árabes,
além de representantes indígenas,
negros e LGBTQI+.
Uma equipe mista, na qual 75% dos
cargos de liderança têm presença
feminina.
Sem dúvida, o sucesso do nosso
trabalho está relacionado às
diferentes formas que temos de ver o
mundo.
Seguiremos levantando a bandeira
da igualdade.

● 80% Brasileiros

● 20% Venezuelanos

● 50% Mulheres

● 50% Homens
22
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Confiança nas relações
No Refúgio 343 as funções e responsabilidades da
equipe são organizadas e alinhadas com transparência.
O desempenho da organização é acompanhado de
perto pelos conselhos Deliberativo, Fiscal e Consultivo e
comitês de Crise e de Ética, guiados pelo nosso Código
de Ética & Política de Integridade.
Esses mecanismos nos levam ao mais alto nível de
confiança com os nossos colaboradores, investidores,
parceiros, doadores, acolhedores e voluntários.
Em 2020 esse trabalho foi reconhecido com o Prêmio
Melhores ONGs do Brasil, concedido pelo Instituto Doar a
100 organizações. Estivemos também entre as 10
melhores ONGs de pequeno porte do país. E recebemos
o Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade, da
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
da Prefeitura de São Paulo.

Transparência
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Comunidade Refúgio

CONSELHO
DELIBERATIVO

CONSELHO
FISCAL

#3

#1

CONSELHO
CONSULTIVO

COMITÊ
DE CRISE

COMITÊ
DE ÉTICA

#2

#3

#5

EQUIPE
#20

EMBAIXADORES

VOLUNTÁRIOS

ACOLHIDOS

#19

#350

#937

Time

Rede

ASSESSORIA
CONTÁBIL

ASSESSORIA
JURÍDICA

AUDITORIA
EXTERNA

AGÊNCIA DE
MARKETING

CONSULTORIA
DE GESTÃO

MENTORIA DE
DESENVOLVIMENTO
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Refúgio 343 e os ODS
Compromisso com
a Agenda 2030
A atuação do Refúgio 343
perpassa 10 dos 17 Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU.
Acreditamos que, assim como
no primeiro e no segundo
setores, as organizações do
terceiro setor também
precisam estar comprometidas
com negócios mais eficientes,
transparentes e responsáveis,
tanto na esfera ambiental
quanto na social.
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Parceiros Institucionais

Mantenedores

Editais

Apoiadores

Instituições Empregadoras
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Acompanhe
#Refugio343
/refugio343_
/company/refúgio343
/Refugio343
/c/Refúgio343
info@refugio343.org

www.refugio343.org

