
O Governo Brasileiro, desde setembro de 2021, concede visto para 
fins de acolhida humanitária para pessoas afetadas pela situação de 
grave e generalizada violação de direitos humanos no Afeganistão.

Após emitido o visto humanitário, o beneficiário tem até 180 dias para ingressar no Brasil. 

Para obter informações e ajuda no 
Aeroporto Internacional de Guarulhos, 
você pode buscar o Posto Avançado de 
Atendimento Humanizado ao Migrante. 

O posto oferece atendimento gratuito a refugiados e 
migrantes, além de orientação e encaminhamento para 
a rede socioassistencial, incluindo abrigamento público.

Ao chegar ao Brasil, caso não tenha local 
para acomodar-se, existem opções de 
abrigamento da rede pública do governo e 
de organizações da sociedade civil.

O encaminhamento para a rede pública de 
abrigamento é feito por serviços da rede pública 
municipal e estadual de assistência social. 

É importante ressaltar que estas opções são 
temporárias e limitadas, frequentemente de forma 
compartilhada e/ou dividida por perfis (por exemplo, 
abrigo feminino, abrigo masculino, abrigo familiar). Em 
geral, existem poucas opções de abrigo familiar.  

Uma vez no Brasil, as pessoas beneficiárias do visto 
humanitário têm direito a solicitar o reconhecimento 
da condição de refugiado ou a residência 
temporária para fins de acolhida humanitária. 

Você pode buscar o apoio de instituições governamentais 
e organizações da sociedade civil parceiras do 
ACNUR para ajuda com a sua documentação, além 
de serviços gratuitos de assistência jurídica, atenção 
psicossocial e aulas de português, tais quais: 

Não há programa de reassentamento 
para outros países a partir do Brasil. 

O ACNUR Brasil não realiza a realocação de refugiados 
que se encontram no Brasil para outros países. 
Caso você deseje ir para outro país, deve buscar a 
autoridade consular pertinente por conta própria.
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Para mais informações 
sobre a Portaria 
Interministerial que 
regula a concessão de 
visto para fins de acolhida 
humanitária para afegãos, 
acesse bit.ly/393Mg4D

Para obter mais informações, acesse a 
Plataforma Help do ACNUR ajuda.acnur.org
(disponível também em outros idiomas)

Localização 
bit.ly/3KWuhv2

Horário 
Todos os dias das 7h às 19h

O Aeroporto Internacional de 
Guarulhos oferece Wi-Fi gratuito

Telefone 
+55 11 2445-4719

e-mail
paaguarulhos@gmail.com

Terminal 2, Asa B, 
Mezanino, Sala 116

No Aeroporto Internacional 
de Guarulhos, você 
pode buscar o Posto 
Avançado de Atendimento 
Humanizado ao Migrante 
para identificar alguns 
desses serviços. 

Na cidade de São 
Paulo, você pode 
buscar as instituições 
governamentais 
e organizações 
da sociedade civil 
parceiras do ACNUR.

1. Caritas Arquidiocesana de São Paulo – 
Atendimento jurídico, socioassistencial e psicossocial, 
aulas de português e inserção laboral.

 L Atendimento por Whatsapp:  +55 11 97630-8023

 � Av. Mal. Eurico Gaspar Dutra, 1853 – Parada Inglesa

2. Missão Paz – Atendimento jurídico, socioassistencial e 
psicossocial, aulas de português e inserção laboral.

 L Agendamento por Whatsapp: +55 11 3340-6950 

 � Rua Glicério, 225 – Liberdade

3. Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI) 
– Atendimento jurídico, socioassistencial e psicossocial.

 L Agendamento por telefone e presencial:  
+55 11 2361-3780 / +55 11 2361-5069

 � Rua Major Diogo, 834 – Bela Vista

4. Centro de Integração e Cidadania do Imigrante (CIC) 
– Atendimento jurídico, acesso a direitos e cursos.

 L Telefone e Whatsapp: +55 11 3115-2048

 � Rua Barra Funda, 1.020 – Santa Cecília 
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