A PARTIR DE AGORA, NOSSOS DESTINOS ESTÃO
LIGADOS E FARÃO MUITO MAIS SENTIDO.
Você pode me ajudar enviando meu CV para amigos e conhecidos para que eu encontre trabalho
e possa ter uma vida mais digna, contribuindo com o Brasil. Quando encontrar interessados em
contratação, por gentileza mande notícias pelo email destino@estourefugiado.com.br, citando
meu nome. Se eu já tiver encontrado trabalho, Estou Refugiado dará a oportunidade para outro
refugiado cadastrado. Gratidão sem fronteiras.

Kevanie Kalema Omana
Nacionalidade: Congo
Estado civil: Solteiro
Idade: 17 anos
São Paulo
Objetivos Profissionais
Atendimento ao cliente
Apresentação e Qualificação
Candidato apresenta-se com simpatia e educação, demonstrando
bom relacionamento interpessoal.
Fala Francês ( nativo ), Inglês fluente e Português
Formação
Ensino Médio -Escola Estadual José Pereira de Queiroz . 2016

História
Kevanie tem 17 anos, é congolês e está no Brasil há 1 ano. É estudante, terminou o último ano do
ensino médio aqui no Brasil. Mora com os pais e com mais 4 irmãos mais novos, todos estudantes no Brasil. Seu pai está aqui há 3 anos pois trabalhava em uma Ong - AUP ( Ação de Utilidade
Pública ) no Congo , onde ajudava mulheres e crianças que estavam em situação de precariedade
física e emocional. Foi perseguido pelo governo congolês, ameaçado de morte chegando até a ser
ferido por bala, mas felizmente conseguiu sobreviver. Conseguiu ajuda de uma médica brasileira
do Médicos sem Fronteiras e chegou ao Brasil como refugiado. A família de Kevanie após este episódio fugiu para Uganda, Quênia e finalmente para o Catar, onde através dos Médicos sem Fronteiras conseguiram chegar ao Brasil há 1 ano atrás e juntar-se com o pai. O pai de Kevanie fundou
uma Ong aqui no Brasil LFCAB ( Língua Francesa Cultura Africana no Brasil ) com o objetivo de
ajudar os companheiros em situação semelhante.

