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RESUMO: A pesquisa pretende traçar e analisar o perfil profissional dos venezuelanos 
atendidos pela Caritas Arquidiocesana de Manaus, no período de fevereiro a julho de 2018, 
considerando o aumento do fluxo migratório do ano corrente. Diante desse novo contexto, a 
Caritas Manaus e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR 
elaboraram um projeto emergencial de atendimento localizado nas dependências da 
Arquidiocese de Manaus, no Centro da cidade. Dentre as causas que motivam a saída da 
Venezuela estão as mais diversas, tais como busca por melhores condições de vida por meio de 
oportunidade de emprego e estudo, educação para as crianças, tratamento de saúde, fuga de 
situação de miséria decorrente da crise de abastecimento. Neste sentido, é importante identificar 
os profissionais que deixaram a Venezuela, que abandonaram suas carreiras e profissões, 
moradias e famílias, trazendo esperanças para terras brasileiras. Justificativa da Relevância 
Temática: A identificação do perfil profissional dos venezuelanos que chegam a Manaus é o 
ponto de partida para elaboração de uma ação de integração à sociedade local, mediante a 
realização de parcerias com instituições de capacitação e ensino, considerando a 
empregabilidade e recolocação no mercado de trabalho. A maior parte dos venezuelanos 
atendidos pela Caritas Manaus são solicitantes de refúgio, portanto, possuem uma permanência 
temporária até a decisão do Comitê Nacional para Refugiados – CONARE, órgão do Ministério 
da Justiça responsável pelo reconhecimento da condição de refugiado. Até que o pedido seja 
analisado, tanto pelo deferimento quanto pelo indeferimento, ao solicitante é permitida a 
emissão do Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF e a obtenção de Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, assegurando-lhes os mesmos direitos trabalhistas que possui um imigrante 
legal no Brasil. Metodologia de Pesquisa: O atendimento emergencial visa acolher os 
imigrantes venezuelanos por meio de coleta de dados como o gênero, idade, profissão, meio de 
contato, bem como identificar a necessidade de abrigamento ou documentação. A acolhida 
emergencial na Caritas Manaus passa pelo cadastro do imigrante venezuelano e consta com a 
cópia da documentação apresentada (passaporte ou carteira de identidade venezuelana são os 
documentos mais comuns) ou Protocolo de Solicitação de Refúgio quando já requerido na 
Polícia Federal. Hipóteses (objetivos): Para este trabalho será levada em consideração a 
seguinte hipótese: quais as motivações para o imigrante venezuelano buscar refúgio no Brasil, 
especialmente na cidade de Manaus. Resultados Finais e Parciais: Diante dos resultados e 
informações parciais será possível o aperfeiçoamento do projeto até então implantado e, por 
consequência, a integração dos imigrantes em questão por meio do trabalho e qualificação 
profissional. Ao final do projeto de atendimento emergencial será possível consolidar 
informações para orientar programas de longo prazo, a fim de promover a plena inserção dos 
imigrantes à sociedade local, com geração de renda e emprego regular. 
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