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VISÃO

Ser uma Missão Diplomática moderna e de renome global na 
prestação de
serviços às nossas partes interessadas e na busca dos 
interesses
nacionais do Quênia.

MANDATO

Buscar, avançar e promover os interesses do Quênia por meio de 
umenvolvimento diplomático eficaz no Brasil e nos países de 
creditação.
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A Sua Excelência o Embaixador Lemarron Kaanto
MENSAGEM DO EMBAIXADOR

 Bem-vindo ao boletim eletrônico oficial da Embaixada do Quênia em Brasília, Brasil.
Este boletim eletrônico tem como objetivo vincular a Missão aos nossos stakeholders e 
atuar como um repositório de informações. Aqui, você pode acessar informações sobre as 
atividades que ocorrem na missão e outros assuntos relacionados.

 Também esperamos construir o boletim eletrônico progressivamente para ser um 
balcão único, fornecendo informações sobre oportunidades de comércio e investimento 
disponíveis em Quênia. Por ser sinônimo de nosso belo país -o berço da humanidade-, 
apresentaremos também artigos de turismo criteriosamente selecionados.

 Como parte dos compromissos nacionais voltados para a facilitação de serviços 
eletrônicos, o novo boletim eletrônico criará ativamente vínculos com a diáspora do 
Quênia.Os quenianos que vivem no Brasil e na América do Sul serão atualizados 
regularmente sobre os desenvolvimentos políticos, sociais e econômicos e as 
oportunidades de investimento no Quênia por meio do boletim eletrônico.

 Portanto, encorajamos os membros de nossa diáspora a se registrar, pois, com o 
alto número de casos de Covid em andamento no Brasil, é importante que a 
Embaixada atualize seu registro de todos os cidadãos quenianos que vivem atualmente 
no país. Cidadãos quenianos também são incentivados a entrar em contato com a 
Embaixada por meio do endereço de e-mail diaspora@kenyaembassybrazil.com.br.

 Você está convidado a navegar pelo boletim eletrônico e, por favor, não hesite em 
compartilhar seus comentários conosco através de nosso e-mail e contatos telefônicos 
listados na nossa site.

 Estamos ao seu serviço, sempre prontos para melhor atendê-lo. 

Karibuni Sana.
Embaixador Lemarron Kaanto

2



A Sua Excelência o Embaixador Lemarron Kaanto
APRESENTAÇÃO DE CARTAS DE CREDENCIAMENTO

 O Embaixador Lemarron Kaanto apresentou suas cartas de crédito a 
Sua Excelência Jair Bolsonaro, Presidente da República Federativa do Brasil 
na segunda-feira, 5 de abril de 2021.

 Durante a apresentação, o Embaixador reafirmou os laços de amizade 
que existem entre o Quênia e o Brasil e se comprometeu a trabalhar em 
estreita colaboração com o Governo do Brasil para fortalecer essas relações 
para o benefício mútuo dos dois países.
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CONHEÇA A EQUIPE DA EMBAIXADA 

De E para D: Emb. Lemarron Kaanto - Embaixador, Kiboi Waituru - Ministro 
Chefe da Chancelaria / Vice-Chefe de Missão, Juliette Muriithi - Primeiro
Conselheiro, Robert Lanyasunya - Segundo Secretário, Everlyne Okeyo -

Adido Administrativo e Eshmael Amadala - Ex Adido Financeiro

De E para D: Suzete Rose Ambrosio - Zeladora, Eddah Otieno - Tradutor, Iris-
mar Amorim de Oliveira Junior - Ex-Recepcionista, Fani Jamal Mzee - Recep-

cionista, Marcio Henrique Villas Boas - Motorista
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CONHEÇA A EQUIPE DA EMBAIXADA 

Benjamin M. Kwendo - Adido Financeiro

Tape Guy Henri Jacques - Motorista
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Chamada de cortesia do Ministro da Ciência, Tecnologia 
e Inovação - Brasília

 O Embaixador Lemarron Kaanto fez uma visita de cortesia ao Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovação da República Federativa do Brasil,
Astronauta Marcos Pontes.

 Durante a apresentação, o Embaixador reafirmou os laços de
amizade que existe entre o Quênia e o Brasil e comprometeu-se a trabalhar em 
estreita colaboração com o Governo do Brasil para melhorar essas relações para o
benefício mútuo dos dois países.

6



Tour Hospital do Câncer de Barretos - São Paulo

 No dia 27 de maio de 2021, o Embaixador Lemarron Kaanto realizou uma 
visita ao Hospital do Câncer de Barretos, no estado de São Paulo. O embaixador foi
acompanhado por três funcionários da Embaixada: Chefe da Chancelaria Sr.
Kiboi, Segundo Conselheiro Sra. Muriithi e Segundo Secretário Sr. Lanyasunya.

 O Hospital do Câncer de Barretos é um hospital líder na América do Sul,
especializada em rastreio, tratamento e cuidados paliativos do cancro. Ele se
 concentra em fornecer triagem e tratamento médico de primeira classe para 
pessoas desfavorecidassetores da sociedade brasileira, inclusive no marginalizado 
Amazonas região. O hospital, oficialmente chamado Hospial de Amor, tem filiais em 
várias cidades brasileiras.

 As estimativas atuais da Organização Mundial da Saúde indicam que a cada 
ano mais de 5.000 mulheres são diagnosticadas com câncer do colo do útero no 
Quênia, com cerca de 3.300 morrendo da doença evitável. O câncer do colo do 
útero é o 2º câncer mais frequente entre as mulheres no Quênia e o câncer mais 
frequente entre as mulheres entre 15 e 44 anos de idade.

 O Presidente do Hospital do Câncer de Barretos, Sr. Henrique Prata e
O embaixador Lemarron Kaanto explorou a cooperação entre Barretos e uma 
contraparte queniana adequada na criação de clínicas móveis avançadas e
 instalações de telemedicina para permitir o rastreamento do câncer do colo do 
útero em áreas remotas.
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Deltronix Equipment & Rhosse Surgery Equipment &
Tour de Instrumentos - São Paulo

 No dia 28 de maio de 2021, o Embaixador Lemarron Kaanto também 
realizou um tour pela Deltronix Equipment & Rhosse Surgery Equipment & 
Instruments no estado de São Paulo.

 A Deltronix Equipment é fabricante de equipamentos médicos, 
principalmente para triagem e cirurgias não invasivas. É parceira da Rhosse, 
uma fabricante de equipamentos e instrumentos cirúrgicos, bem como
cadeiras de exames.

 As duas empresas empregam um sistema “Ver e Tratar” para o colo do 
útero triagem de câncer que envolve o uso de ácido acético para testar a 
presença do câncer. Se a coloscopia confirmar a presença de câncer nos três 
primeiros estágios, ele é removido usando um procedimento de excisão 
eletrocirúrgica em alça (LEEP). Depois disso, o tumor é testado para 
determinar o tipo de humano papilomavírus (HPV) presente.

 A Deltronix e a Rhosse estão procurando um parceiro para representar 
inicialmente seus produtos no mercado queniano com o objetivo de 
estabelecer uma instalação de produção e manutenção assim que os volumes 
aumentarem. As empresas também indicaram um dispostos a treinar 
profissionais e técnicos médicos no Quênia sobre o uso do equipamento de 
câncer do colo do útero.
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VISITA AO MAGICAL KENYA

Camila Polonia é uma agente de turismo com sede em Bento Gonçalves, RS. 
Recentemente, ela se juntou a três colegas agentes de turismo brasileiros em 
uma viagem de familiarização ao Quênia organizada pelo Conselho de Turis-
mo do Quênia. Abaixo está o relato dela sobre o passeio:

 Quênia é um país africano com 52,57 milhões de habitantes, a maioria 
concentrada na capital Nairóbi e arredores. Possui 44 tribos oficialmente 
reconhecidas, cada uma falando a sua língua, com suas próprias tradições e 
costumes. Tendo como língua oficial o inglês.

 Nesse último mês de março, fui convidada para visitar o país, através de uma 
ação do governo queniano (Magic Kenya) voltada exclusivamente para o mercado 
da Latino Americano. A Avanti Viagens foi uma das quatro agências selecionadas 
do Brasil. Um grande sonho para mim, já que desde pequena assistia muito à 
documentários gravados lá. Vou contar para vocês um pouco dessa viagem que 
certamente ficará na memória para sempre. 

 O ponto de chegada e saída do país é pela capital, Nairobi, uma cidade que 
sofre com a superpopulação, miséria e insalubridade. Porém, para o turismo possui 
boas opções de hospedagem, padrão executivo até nível boutique. Normalmente, 
nos roteiros, se pernoita a primeira e última noite aqui devido à logística. Na capital 
também se encontram atrações como orfanato de girafas e o Museu de Karen 
Blixen. 

 Logo no segundo dia, seguimos caminho via terrestre para a Reserva de Ol 
Pejeta, cerca de três horas ao norte da capital. Todas essas reservas possuem 
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Visita ao Quênia Mágico

 
opções de hospedagem para todos os bolsos, desde alto luxo até mais sim-
ples. É importante ressaltar que as hospedagens são todas dentro de 
reservas ecológicas. Todas já vendem suas diárias com programas de 
safari e alimentação. São poucos apartamentos em pouca área, o que torna 
a hospedagem mais exclusiva, sem aglomeração. Várias delas são em estilo 
tendas, como se você estivesse acampando, mas com toda estrutura de um 
hotel. Vale a experiência de dormir junto à uma vida selvagem lá fora, ao som 
de pássaros e rugidos de leões. E acordar com um nascer do sol fantástico. 

 Ol Pejeta fica na linha zero do equador, aos pés do Monte Quênia, um 
local de alta altitude, famosa pela preservação de rinocerontes, ali se 
encontra os últimos rinos brancos do norte, que são fêmeas, uma espécie em 
extinção. A reserva também conta com inúmeros outros animais.

 Logo depois seguimos caminho para Loisaba, uma reserva que se 
encontra bem ao norte do país. Fizemos o trajeto via aéreo interno, aviões 
pequenos, uma verdadeira aventura, já que sobrevoam muito baixo o 
território, podendo assim ter uma visão panorâmica das savanas.

 Loisaba é um reserva com um geografia um pouco diferente das tradi-
cionais savanas, possui bastante montanhas e vales, o que deixa o cenário 
incrível. Ali encontramos diversas famílias de elefantes, zebras, girafas e
muitas espécies de pássaros. Mas a sorte maior foi ver o leopardo em ação
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Visita ao Quênia Mágico

a poucos metros da gente. O felino estava se alimentando de sua caça em 
cima de uma árvore, uma cena digna de National Geographic.

 Todos os safaris em Loisaba acabavam com um pôr do sol lindíssimo, 
no pico de alguma montanha, sempre regado de drinks. Também tivemos a 
oportunidade de fazer um safari de camelo, acabando com um café da manhã 
servido na beira de um rio. 

 Depois seguimos caminho, com voo interno, para uma das reservas 
mais famosas do mundo, Maasai Mara. Lá fomos recebidos por toda a equipe 
do hotel cantando para nós de uma forma muito carinhosa a música de boas 
vindas do país: Jambo Bwana. 

 Nessa reserva vimos diversos animais de muito perto. Hienas, girafas, 
guepardo, chita, hipopótamos e o mais emocionante, ficar a poucos metros 
de leões e leoas. Jamais vamos esquecer todo mundo em extremo silêncio 
no jipe, coração batendo acelerado e a gente ali, só observando esse animal 
imponente e charmoso. Você passa a entender de fato porque ele é o rei da 
floresta. Também tivemos oportunidades de fazer um passeio de balão com o 
nascer do sol e conhecer uma das maiores tribos locais, a Maasai.

 De fato, Quênia está super preparado para receber o turista, com uma 
estrutura invejável de hospedagem, logística e belezas naturais. Gastronomia 
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Visita ao Quênia Mágico

nível internacional, que agrada diversos paladares, um povo extremamente 
hospitaleiro e carinhoso. E o melhor de tudo, um destino que permite um 
distanciamento social seguro e está com fronteiras abertas para brasileiros. 

 O custo de um roteiro similar varia conforme o padrão de hospedagem 
com pacotes a partir de 1,3 mil dólares por pessoa.

  Um destino que certamente ficará na minha memória para sempre, uma 
viagem de momentos únicos. Afinal, as experiências que vivemos nos tornam 
as pessoas que somos.
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CELEBRAÇÃO DO FORMADO, RAWLINGS ONSERIO

 O Embaixador Lemarron Kaanto se juntou a membros 
da Diáspora em Brasília para comemorar a formatura do 
Sr. Rawlings Onserio, que recebeu o título de Bacharel 
em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília 
(UnB).

Emb. Kaanto assegurou ao Sr. Onserio o compromisso da 
Missão de continuar a se relacionar intimamente com a 
Diáspora.
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ENCONTRO COM A COMUNIDADE QUÊNIANA DO RIO DE JANEIRO 

 O Embaixador Lemarron Kaanto se reuniu com alguns 
membros da Diáspora Queniana no Rio de Janeiro.

 Ele afirmou o compromisso do governo de integrar a 
diáspora queniana na agenda de desenvolvimento do país 
e os encorajou a continuar a representar e promover o 
Quênia por meio de seus vários esforços.
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O CANTO DA DIÁSPORA

Nesta edição do Boletim da Embaixada do Quênia, ouvimos a Virginia Wachi-
ra, membro da diáspora queniana que trabalha no setor de saúde em Brasília, 
Brasil. Aqui ela compartilha suas experiências de estudar e trabalhar no Bra-
sil e dá algumas dicas para os interessados em fazer estudos superiores no 
Brasil.

1. Como conheceu o Programa de Intercâmbio de Estudantes de Graduação 
(PEC-G) do Governo do Brasil?

Fiquei sabendo do programa por meio de um tio que viu um anúncio da Embaixada 
do Brasil no Quênia sobre o programa em um jornal local. 

2. Qual curso de  graduação você fez? E o que você está cursando na 
pós-graduação?

Bacharel em Enfermagem pela Universidade de Brasília. Concluí o mestrado em 
Medicina Tropical com especialização em Epidemiologia e Controle de Doenças In-
fecciosas e Parasitárias e atualmente estou no último ano do doutorado na mesma 
área.

3. Como foi o processo de inscrição para estudos de pós-graduação após a 
conclusão do seu bacharelado?

Para o programa de mestrado, me candidatei como estudante internacional e o pro-
cesso não foi tão desafiador. Quanto ao programa de doutorado, não me candidatei 
como estudante internacional e tive que concorrer com os candidatos brasileiros.O 
processo inclui avaliações baseadas em conhecimento, avaliação de currículo e um
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O CANTO DA DIÁSPORA

questionário oral para avaliar seus objetivos e perspectivas em relação ao 
programa de interesse.

4. Como você avalia as oportunidades de emprego após a conclusão da 
graduação ou pós-graduação no Brasil?

Existem oportunidades prontamente disponíveis no país e é importante notar que 
o setor de saúde não é restritivo como tal no Brasil, assim como em outros países 
ao redor do mundo. Por outro lado, existem alguns fatores limitantes relativos aos 
estrangeiros, como a exigência de uma autorização de residência ao se candidatar 
a uma licença de exercício com os conselhos de administração que sancionam o 
acesso a áreas que envolvem cuidados diretos ao paciente.

5. Como foi sua adaptação à vida no Brasil? Existem semelhanças culturais e 
outras com o Quênia?

Não foi fácil no início devido à barreira do idioma, limitando minha interação com 
outras pessoas. Bem, existem semelhanças culturais compartilhadas, embora as 
diferenças sejam marcantes, dando lugar à diversidade. Considero o brasileiro mui-
to social, muito parecido com os quenianos, mas tudo depende da região do país 
em que você mora. A culinária também é parecida, então o ajuste foi muito mais 
fácil.

6. O conhecimento da língua portuguesa é requisito para estudar no Brasil. 
Como foi sua experiência de aprender o idioma e quais recomendações você 
tem para futuros alunos no Quênia?

O processo foi difícil no início, como era de se esperar, diante de uma nova lingua-
gem diferente da minha. Porém, residir ou mais precisamente estar inserido no país 
facilitou o aprendizado da língua oficial nativa, pois pude praticar com facilidade.
Minhas recomendações para quem pretende estudar aqui é que seja paciente. Se 
possível, fazer um curso preparatório de português no Quênia é uma boa opção, se 
não, seja paciente durante o processo de aprendizagem quando vier para o Brasil, 
também faça bem em praticar pelo menos oportunidade com os nativos.

7. Alguma mensagem de despedida para os jovens quenianos que desejam 
seguir seus passos?

O Brasil é um país acolhedor e agradável para estudar, o sistema educacional também 
é bom. Acredito que o currículo queniano é robusto o suficiente para nos preparar para 
estudar aqui. Se você tiver a oportunidade de aprofundar seus estudos aqui, aproveite.
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IMAGENS

1 de julho de 2021 - Reunião com Exmo. Eros Biondini, 
membro da Câmara dos Deputados Federais.

25 de junho de 2021- Reunião com Renata Fonseca, 
Gerente Executiva, Relações Internacionais e Governamen-

tais, GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
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IMAGENS

23 de junho de 2021 - Encontro com Marilene Krai, Agência 
Wave Turismo

20 de agosto de 2021 - Visita à BIO (Biotechnologia Cattle 
Farm)
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IMAGENS

20 de agosto de 2021 - Dia Internacional da Juventude

28 de outubro de 2021 - Encontros com membros da 
Comunidade da Diáspora de São Paulo
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