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A Associação Refúgio Brasil atua desde 2016
com a finalidade de reintegrar pessoas com
situação de risco, vindas de regiões Mundiais
de conflitos ou catástrofes naturais,
necessitadas de moradia, condições básicas de
saúde e social.



Definimos nosso processo de atuação com os
refugiados em 3 níveis, desta maneira
identificamos em qual nível cada refugiado está
e a partir deste ponto definir o tipo de ajuda.



SOS
VENEZUELA

www.refugiobrasil.org/sosvenezuela



Oficialmente República Bolivariana da Venezuela, é um
país da América localizado na parte norte da América do
Sul, constituída por uma parte continental e um grande
número de pequenas ilhas no Mar do Caribe, cuja capital
e maior aglomeração urbana é a cidade de Caracas.

O país é amplamente conhecido por suas vastas reservas 
de petróleo, pela diversidade ambiental do seu território 
e por seus diversos recursos naturais. É considerada uma 
nação megadiversa, com uma fauna diversificada e uma 
grande variedade de habitats protegidos. 

As cores da bandeira venezuelana são o amarelo,
azul e vermelho, nessa ordem: o amarelo
representa a riqueza da terra, o azul o mar e o
céu do país, e o vermelho o sangue derramado
pelos heróis da independência.

32 MILHÕES 
HABITANTES

O PAÍS



A crise na Venezuela iniciou em 2014
quando a situação econômica no
país começou a decair e a população
foi as ruas para manifestar, porém
após ser fortemente advertida com
violência pelo governo Maduro,
inicia-se o caos que hoje vemos.

SITUAÇÃO ATUAL DA VENEZUELA



VIOLENCIAFOME DOENÇAS
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ESTATÍSTICAS



SOS
VENEZUELA

www.refugiobrasil.org/sosvenezuela

Temos atuado efetivamente
na ajuda humanitária aos
venezuelanos:

* Recebendo refugiados no
Brasil (ensino de idioma,
moradia, alimentação,
documentação, e
emprego).

*Auxiliando a família que
ainda sofre com a fome,
falta de remédios e
violencia no país.



SITUAÇÃO ATUAL DA VENEZUELA

PRECISAMOS DO SEU APOIO
PARA SOCORRER...

20 FAMÍLIAS + 70 CRIANÇAS

Num povoado na Venezuela,
onde várias pessoas já morreram
de fome e por falta de remédios.



www.refugiobrasil.org/sosvenezuela

PRECISAMOS 
DE 

R$ 12.000,00
(DOZE MIL REAIS)

VOCE PODE FAZER SUA DOAÇÃO


