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por necessidade
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Pitchou Luamba,

Anas,

38 anos, natural da

33 anos, natural

República Democrática do

da Síria,

Congo, chef em São Paulo

perfumista em São Paulo

Aronny, 35 anos,

Lilitza,

natural da Venezuela,

45 anos,

produtora de queijos

natural da Venezuela,

em Boa Vista

chef em Boa Vista

www.caminhosdorefugio.com.br/tag/congolinaria
www.acnur.org/portugues/2020/04/13/refugiados-empreendedores/

Você tem alguma ideia que possa
ser transformada em um negócio?
Que tal desenvolver o seu modelo de negócios canvas?
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