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Parceria firmada entre Museu da Imigração e ACNUR Brasil promoverá eventos gratuitos sobre a 

temática do refúgio e dos direitos humanos 

Em 2020, complexo da antiga Hospedaria do Brás será palco de eventos abertos ao público, com 

participação de pessoas refugiadas e de pesquisadores, contando ainda com o lançamento do relatório 

Tendências Globais, do ACNUR 

 

Com o objetivo de dar luz a debates sobre a temática do refúgio e dos direitos humanos, o Museu da 

Imigração - instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo - e 

a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), em convergência com seus propósitos institucionais, lançam 

uma parceria para a realização de diversas ações no complexo da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás 

em 2020. 

 

Como parte das atividades gratuitas a serem promovidas, está o lançamento do relatório internacional 

“Tendências Globais”, que acontecerá em junho no auditório do MI. O documento trará os dados 

atualizados sobre os contextos globais da situação das pessoas refugiadas, deslocadas internas, retornadas, 

solicitantes de refúgio e apátridas, sendo este o público sob o mandato do ACNUR.  

 

“O Museu da Imigração sempre abordou as experiências enfrentadas nos deslocamentos humanos de 

ontem e de hoje. A condição de refúgio, consequentemente, esteve presente e se mantém como parte das 

ações museológicas. Nesse cenário, firmar parceria com o ACNUR é um passo importante para a 

instituição, pois aproximará os visitantes, por meio de diferentes linguagens, da realidade vivenciada por 

essas pessoas”, comenta a diretora executiva do Museu, Alessandra Almeida. 

 

Além do lançamento do relatório Tendências Globais, os visitantes poderão prestigiar, no decorrer da 

vigência do termo assinado para dois anos, exposições itinerantes do ACNUR, projeções de filmes e 

documentários com títulos ligados aos assuntos relacionados a ambas as instituições e seminários, 

encontros, rodas de conversas e celebrações sobre essas temáticas em questão. As programações serão 

divulgadas no site e nas mídias sociais do ACNUR e do MI. 

 

“O ACNUR tem em seu mandato a proteção efetiva das pessoas que buscam proteção internacional. Ao 

conciliarmos esforços com o Museu da Imigração, este notório espaço de diálogo sobre os deslocamentos 

humanos, asseguramos a garantia de direitos das pessoas refugiadas em suas mais diversas formas de 

expressão. A diversidade cultural que integra uma programação acessível, como a agenda que teremos 

conjuntamente, fortalece a empatia e a solidariedade àqueles que buscam recomeçar as suas vidas com 

dignidade”, afirma o Representante do ACNUR no Brasil, Jose Egas. 

 

Histórico 

 

Desde a sua criação, em 1993, o MI preserva a história e memória dos mais de 2.5 milhões de migrantes 

internacionais e nacionais, incluindo refugiados, que passaram pela Hospedaria, fomentando, a partir da 

sua reinauguração em 2014, o diálogo e reflexão sobre o fenômeno dos deslocamentos humanos e 

questões relacionadas à violação dos direitos humanos.  
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A Agência da ONU para Refugiados, cujas atividades iniciaram em janeiro de 1951, visa proteger e 

assegurar os direitos de pessoas em situação de refúgio e deslocamento forçado, trabalhando para garantir 

que qualquer pessoa possa exercer plenamente o direito de buscar e receber refúgio em outro país e, caso 

deseje, regressar ao seu local de origem de forma segura. 

 

 

Museu da Imigração 
Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP 
Tel.: (11) 2692-1866 
Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 17h; e aos domingos, das 10h às 17h 
R$10 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos | Grátis aos sábados 

Acessibilidade no local - Bicicletário na calçada da instituição 

www.museudaimigracao.org.br  
 
Informações Imprensa 
ACNUR Brasil 
Assessoria de Comunicação 
Luiz Fernando Godinho | godinho@unhcr.org | (61) 3044-5722 
Victoria Hugueney | hugueney@unhcr.org  
Alan Azevedo | azevedo@unhcr.org  
Miguel Pachioni | pachioni@unhcr.org | (11) 3107-5324 
Allana Ferreira | ferreirl@unhcr.org | (95) 3624-4784 
 
Museu da Imigração 
Assessoria de Comunicação 
Joanna Flora | j.flora@museudaimigracao.org.br | (11) 2692-1866 
Thâmara Malfatti | thamara@museudaimigracao.org.br 
Caroline Nóbrega | comunicacao@museudaimigracao.org.br  
 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – Assessoria de Imprensa 
Stephanie Gomes | (11) 3339-8243 | stgomes@sp.gov.br 
Milene Spinelli | (11) 3339-8308 | milene.spinelli@sp.gov.br 
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