
 

 

 

 

RELATÓRIO MAIO E JUNHO 2022 
 

A Fraternidade – Humanitária (FFHI), em parceria com a Operação Acolhida, continua 

trabalhando junto às populações indígenas migrantes provenientes da Venezuela e da Guiana 

e com comunidades brasileiras no Centro Cultural e de Formação Indígena (CCFI) na cidade de 

Boa Vista, Roraima. A proposta do CCFI é estabelecer um espaço de convivência entre as 

diferentes etnias para que possam preservar sua identidade cultural, fortalecer suas próprias 

capacidades e, ao mesmo tempo, incentivar o desenvolvimento, fornecendo-lhes acesso a 

novos conhecimentos. 

 

ATIVIDADES DO CCFI 

INSTALAÇÃO PERMANENTE DE ARTE 

INDÍGENA: Em 10 de maio, foi inaugurada no 

CCFI uma galeria de arte permanente para a 

exposição de pinturas indígenas, divulgação das obras e 

facilitação da comercialização.  

Atualmente existem em mostra cinco obras da artista 

Nancy Flores e uma do artista Daniel Ramos Blanco. 

CONCLUSÃO DA OFICINA DE PRODUÇÃO DE 

ALPARGATAS: Em maio foi encerrado o curso 

de Confecção de Alpargatas com carga horária 

total de vinte horas. Na ocasião houve a entrega dos 

certificados para os seis participantes indígenas, sendo 

quatro da etnia Warao e dois da etnia Pemon Taurepang. 

ENCONTRO INTERCULTURAL INDÍGENA - 

Medicina Tradicional: conhecimento e 

produtos artesanais. No dia 27 de maio foi 

realizado o terceiro Encontro Intercultural Indígena de 

Medicinas Tradicionais, do qual participaram vinte e três 

indígenas de diferentes etnias (Warao, Macuxi, Pemon 

Taurepang, Wapixana e Akawaio). A Sra. Tatiana Soares 

Peixoto, integrante da Organização das Mulheres 

Indígenas de Roraima (OMIR), realizou uma oficina sobre o 

preparo de tinturas medicinais. Neste encontro também 

foi ministrada palestra sobre o cuidado da mulher e o uso 

de absorventes ecológicos. A próxima reunião será no dia 

29 de julho, quando haverá uma oficina sobre elaboração 

de xarope medicinal. 

 

  

 

OFICINA DE ATENÇÃO AO CLIENTE: Com 20 

participantes indígenas Venezuelanos, a 

oficina com um módulo teórico e outro prático 

objetivou capacitá-los com o intuito de atingir a excelência 

no desempenho de seus trabalhos, tanto para os que já 

 

 



estão empregados, quanto para os que estão à procura de 

emprego.  

 

 

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

PARA O DESENVOLVIMENTO; Em junho, o 

Programa inscreveu mais uma turma de 30 

beneficiários que iniciará nova caminhada rumo ao 

conhecimento. Durante o Programa, serão 

proporcionadas aos aprendizes informações, 

experiências, educação, para que possam estar, ao final do 

programa, mais preparados para sua nova realidade, em 

diferentes países, língua, cultura; 

OFICINA DE PROMOÇÃO DE VENDAS: 10 

empreendedores foram capacitados no CCFI pela área de 

marketing promocional e vendas. A oficina 

visou à transmissão de conhecimentos 

essenciais a fim de favorecer o surgimento de 

soluções ótimas de promoção própria, gerando 

maiores possibilidades de comercialização e agregando-

lhes informações para compor sua visão de futuro; 

 

ATIVIDADES COM PARCEIROS 

 CURSO DE LIBRAS CONCLUÍDO: promovido pelo 

Refúgio 343, o curso proporcionou um primeiro contato 

entre refugiados venezuelanos com surdez e a 

Linguagem Brasileira de Sinais, fomentando sua 

inclusão na comunidade surda brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TECNOLOGIA EM ALTA: Durante os meses de maio e 

junho, a Fraternidade Humanitária Internacional 

consumou 3 cursos de informática. o primeiro de nível 

básico, oferecido pelo Instituto Federal de Roraima 

(IFRR) ocorreu no laboratório do CCFI; o segundo e 

terceiro de níveis básico e avançado, através de parceria 

realizada com o SENAC e com apoio da Visão Mundial, 

aconteceu nas instalações daquele Serviço Nacional. A 

parceria tecnológica rendeu conhecimentos 

informatizados à 50 indígenas, Venezuelanos e 

brasileiros. 

 

 PROMOÇÃO DE SAUDE MENTAL E FORTALECIMENTO 

DE BASE COMUNITÁRIA: atividades lúdicas e conversas 

direcionadas foram a tônica do trabalho realizado por 

psicóloga dos Médicos Sem Fronteiras em prol de 

grupos representativos de refugiados venezuelanos que 

vivem nos abrigos de Boa Vista – RR. O evento foi 

sediado pelo CCFI. 

 PORTUGUÊS BÁSICO E INTERMEDIÁRIO: 40 

venezuelanos indígenas refugiados seguiram 

aprofundando sua aprendizagem no idioma incluído 

como requisito a vagas de emprego por organizações 

comerciais de Boa Vista. No bimestre, culminaram 

cursos de português básico e de português avançado, 

ambos ministrados pela Inspire Rebeca com apoio da 

Visão Mundial. 

 

ATIVIDADES EXTERNAS 

 

FEIRA INDÍGENA INSIKIRAN 

Em junho foi realizada a feira de artesanato do Instituto 

Insikiran, na Maloca da Universidade Federal de 

Roraima. A Fraternidade Humanitária – FFHI apoiou o 

evento com móveis e materiais, além de realizar o 

acompanhamento de sete artesãos indígenas das etnias 

Warao, Taurepang e E’ñepa, com transporte, 

alimentação e suporte em geral. 

 

 

 



 

FEIRA DE ARTESANATO E FESTA JUNINA 

 

Nos dias 16 e 17 de junho, foi 

realizado o acompanhamento 

de nove artesãos e 

empreendedores indígenas 

que participaram na feira que 

integrou a Festa Junina do 

Município 

Município de Boa Vista, ocorrida 

no centro da cidade. Além do 

transporte e fornecimento de 

materiais e móveis, a equipe 

desenvolveu o apoio na 

comercialização.

 

PREPARAÇÃO LABORAL 

 

Nos meses de maio e junho, o setor de Inclusão Socio-econômica realizou mais um movimento de sensibilização junto ao setor 

privado e SETRABES/RR, a fim de manter parceira com possibilidade de indicação de beneficiários selecionados para vagas de 

emprego. Foi assim que, após participarem com aproveitamento dos cursos de capacitação do PFCD e da Preparação Laboral 

que inclui educação financeira, treinamento para entrevistas de emprego etc, mais 3 beneficiários indicados foram empregados 

por uma grande Rede de Supermercados da cidade. 

 

Esse é o segundo grupo de beneficiários indicados pela Fraternidade Humanitária Internacional (FHI) que, em um espaço de 2 

meses, logra assumir postos nessa mesma Rede de Supermercados. 

 

OFICINA LABORAL 

Em parceria com a Visão Mundial, foram ministradas Oficinas Laborais, sobre os Direitos e Deveres Trabalhistas, para  

beneficiários empregados e em processo, bem como preparar os candidatos a vagas para entrevista de emprego, os que mais 

tarde foram com êxito empregados. 

 

Serviços de preparação laboral seguem sendo prestados aos beneficiários. Abrangem elaboração e atualização de currículo, 

carteira de trabalho digital, criação de e-mail etc. Abaixo, tabela com a contabilização dos serviços efetivados. 

 

ATENDIMENTOS CCFI - MAIO E JUNHO DE 2022  

Elaboração de Currículo  38  

Atualização de Currículo  04  

Envio de Currículo  04  

Criação de e-mail  23  

Solicitação de Carteira de Trabalho - CTPS  21  

Inscrição em Concurso Público  03  

Recuperação de Senha Gov.br  05  

Inscrição no Banco de Oportunidades Senac  01  

Busca por Vaga de Emprego  07  

Acompanhamento  06  

Oficinas de preparação Laboral  04  

Indicação SETRABES/SINE  02  
 

No terceiro bimestre, o setor de Inclusão socio-econômica imprimiu esforços para engajamento profissional em várias 

frentes. Sucesso obtido na indicação direta para empresa comercial. De 5 indicados, 4 adquiriram vagas de emprego e 1 figura 

em lista de espera, como mostra o gráfico abaixo. 



CORTE E COSTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTESANATO/EMPREENDEDORISMO 

 

ANIVERSÁRIO DA KAWARAO, Alpargatas Artesanais 

  

 

No dia 13 de maio foi comemorado o primeiro 

ano da marca Kawarao, empreendimento 

organizado a partir da realização da primeira 

oficina de confecção de alpargatas. Após um ano 

de sua criação, este coletivo empreendedor 

segue com empenho, com a participação de três 

indígenas da etnia Warao, trabalhando na melhoria da qualidade dos produtos e na 

diversificação dos modelos. 

 

 

Curso, Planejamento de Futuro e Independência Feminina 

Junto à Visão Mundial e Passarela Alternativa, realizou-se curso de corte e 

costura, nessa ocasião, somente para a mulher indígena para não só 

aprender a confeccionar prendas e acessório, mas fazê-lo de forma 

consciente e ecológica, considerando reutilização e 

reciclagem dos materiais. com o objetivo 

primordial de capacitar mulheres indígenas 

venezuelanas com vistas ao desenvolvimento 

como mulher independente, em âmbito 

profissional e pessoal, haja vista o curso ser 

permeado por atividades psicossociais, lúdicas e  

grupais direcionadas.  

Para consolidação do curso, foi realizada uma reunião com as quinze estudantes que concluíram o curso de Corte e Costura. O 

encontro abrangeu avaliação do curso, planejamento das ideias de empreendedorismo de cada participante e 

encaminhamentos para a continuidade do processo. As ideias de negócios mencionadas foram as seguintes: absorvente 

ecológico, bolsas e necessaires, roupas infantis, reciclagem de roupas, leggings e roupas femininas (saias e vestidos). 

 

Inscrição em 
concurso 
público
3; 8%

Inscrição no Bc 
Oportunidades 
SENAC; 1; 3%

Busca por vaga 
de emprego

7; 19%

Indicação 
SETRABES/SINE

2; 6%

Indicação para vagas 
de emprego no 

Comércio
5; 14%

TOTAL;
18; 50%

ESFORÇO EMPREGATÍCIO

Efetivados
4; 40%

Lista de 
espera; 1; 10%

Total;
5; 50%

ÊXITO EMPREGATÍCIO



ATENDIMENTO AO CLIENTE E OFICINA DE VENDAS 

Foram realizadas três reuniões de fortalecimento com as integrantes do empreendimento 

Tida Warao nas quais se ampliou o conhecimento sobre as características, vantagens e 

pontos fortes dos absorventes ecológicos em 

relação aos descartáveis. 

Também foi desenvolvida uma oficina de 

atendimento ao cliente e promoção de vendas, 

envolvendo sete participantes dos 

empreendimentos Kawarao e Tida Warao, com o 

objetivo de trabalhar as competências necessárias para a venda direta ao público. 

 

PARCERIAS E  ADVOCACY 

 

 A Rede Amazônica, emissora de TV, subsidiária da 

Rede Globo, visitou o CCFI em 31 de maio e realizou matéria 

que abordou a crise venezuelana e como, por meio de 

acolhimento, formação e 

capacitação dos refugiados, a 

Fraternidade Humanitária 

Internacional alavanca seu 

crescimento como ser-humano 

e como profissional. 

 

 

 

 

 Novas oportunidades de inclusão consolidadas com o 

SETRABES/RR, que fomenta a participação de PCDs e 

população LGBT+ no mercado de trabalho, assim 

como através do Banco de Oportunidades do SENAC. 

 

 Seguem ocorrendo reuniões de apoio 

psicossocial, em parceria com o Exército de 

Salvação, para beneficiários do CCFI e 

comunidades indígenas. 

 

 

 Visita à Comunidade indígena Truaru da 

Cabeceira, em Roraima, de 

predominância étnica Wapixana, a 

convite das lideranças locais. Na ocasião, 

foram doados pela Fraternidade 

Humanitária Internacional – FHI  

 

 

 

 

 
 

 Encontro entre a 

Fraternidade Humanitária 

Internacional - FHI e 

representantes da Associação 

dos Migrantes Indígenas Roraimö 

(AMIR) no CCFI. Fortalecimento 

da Associação e planejamento de negócios foram o teor 

do encontro. 
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