Informativo de atividades
Ano 2 | nº 11 | Maio/2015

PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO
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Nos dias 11 e 12 de Abril, o Adus promoveu o primeiro Bazar Beneficente. O evento teve a participação da Oficina Arte
e Luz da Rua e de uma família de refugiados que vendeu comidas típicas sírias. Além disso, contou com as doações da
Goóc Eco Sandal e de diversas pessoas físicas que acreditam no trabalho do Adus. O Bazar foi considerado um sucesso
de público e arrecadação, sendo que a verba da venda
de roupas e calçados foi revertida para os projetos do
Adus e a renda das comidas sírias foi revertida para a
família de refugiados que participou do evento.
No dia 24 de Abril, o Adus foi convidado para
participar da abertura do projeto de cinema de
imigração no Cine Olido. Após a exibição do filme
“Meio Sol Amarelo”, que trata sobre o tema do refúgio
e sobre a guerra civil na Nigéria, o diretor executivo
do Adus (Marcelo Haydu) expôs algumas das
dificuldades enfrentadas por refugiados no Brasil e a
riqueza cultural trazida por eles.

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS

TRABALHO E RENDA

O ADUS firmou parceria com o Instituto Cyrela
que financiará o projeto de ensino de português
aos refugiados até dezembro de 2015.
Houve fortalecimento dos vínculos com o
escritório de advocacia Pinheiro Neto que já
prestava suporte jurídico ao Instituto. Agora, o
escritório passou a colaborar com a elaboração
das cartilhas do projeto InformADUS no que diz
respeito à revalidação de diploma dos refugiados.
Devido ao sucesso do bazar realizado em abril,
o ADUS iniciou a preparação do próximo que
deve acontecer nos dias 13 e 14 de junho.

Durante o mês de abril, o Programa Trabalho e
Renda Adus recebeu novos voluntários interessados
em apoiar a inserção de refugiados e indivíduos em
situações análogas ao refúgio ao mercado de trabalho.
Os colaboradores atuam no novo planejamento
estratégico e atualização do banco de dados para
promover melhor atendimento aos beneficiários do
programa. Ações para a capacitação de interessados
estão sendo desenvolvidas e o cronograma de cursos
para o segundo semestre de 2015 será disponibilizado
em breve. No período, 22 refugiados foram atendidos
e cadastrados, e entre as empresas parceiras foram
disponibilizadas 5 vagas de contratação imediata.

LEIA MAIS!

CURTIU?

As reportagens completas
estão no site: www.adus.org.br

Já são mais de 5.412 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook
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RELATÓRIO
MENSAL
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PROGRAMA
ORIENTAÇÃO DE
TRAJETO

Dia 25 de abril, foi realizado
o
primeiro
Encontro
Mensal de Updates do
Programa Orientação de
Trajeto, que engloba o
projeto Facilitador Social
e o projeto InformADUS.
Foi um momento marcante
de integração das equipes, que irão facilitar a integração dos refugiados
na sociedade e ajudá-los a viver de forma autônoma. Os voluntários já
iniciaram suas atividades e serão responsáveis por orientar os refugiados
em diversas áreas como documentação, saúde, moradia e educação.

OPORTUNIDADE PARA VOLUNTÁRIOS AULA DE FRANCÊS
Em maio, será iniciado o novo curso de francês para voluntários do Adus.
Serão duas turmas, uma de nível introdutório e uma de nível avançado/
conversação. Como complemento das aulas, todo sábado, haverá um filme/
documentário para os alunos discutirem e aperfeiçoarem tanto o idioma,
como o entendimento da temática do refúgio, que será focada em geopolítica
da África e cultura africana. As vagas são limitadas. Interessados podem
procurar a Coordenadora Aline Bammann. aline.bammann@adus.org.br

EM BREVE
No dia 24 de maio deve acontecer
o evento “Sabores & Lembranças”,
iniciativa que visa envolver a
culinária e as lembranças que os
refugiados têm ao cozinhar os
pratos típicos do país de origem.
A renda captada será destinada
ao refugiado e ao ADUS para
a manutenção e melhoria
contínua dos serviços prestados
à comunidade de refugiados.

PROGRAMA DE
ADVOCACY

PARCERIA ESTRATÉGICA

PARCERIAS CORPORATIVAS

Fundada por Thái Quang Nghiã, refugiado do
Vietnã que vive no Brasil desde 1979, a Góoc é
uma empresa que atua no setor de calçados e
acessórios, que investe fortemente em técnicas
de produção utilizando materiais reciclados e
design diferenciado.

A Hussein KS foi fundada em 2001 e atua no
mercado de consultoria em imigração e relações
internacionais garantido aos seus clientes
uma competente condução dos processos de
transferências internacionais
de pessoal (expatriações).

a Ramo Urbano, criada em 2014, oferece ao
público a venda de flores em vending machines,
destinando parte da receita ao Adus.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

O programa iniciou com o
processo seletivo do Projeto de
Pesquisa e Conteúdo do Adus.
Foram abertas inscrições para
canditadura e o programa
contou com 130 interessados.
O processo seletivo está
na fase final e as atividades
com os selecionados devem
começar ainda em maio.

PROCURAMOS
O projeto Facilitador Social começou e está com vagas abertas para
voluntários que queiram realizar acompanhamento individual e acolhimento
de refugiados, oferecendo suporte emocional e sendo um ponto de contato
no país. Há necessidade grande para voluntários que falem os idiomas árabe
e francês. Interessados podem procurar a Coordenadora Vanessa Tarantini.
vanessa.tarantini@adus.org.br.

O RELATÓRIO MENSAL DO ADUS
É UMA PUBLICAÇÃO VIRTUAL

Coordenação: Erika Omori e
Priscila dos Santos Pacheco

ENTRE EM CONTATO
+55 (11) 94744-2879
adus@adus.org.br
www.adus.org.br

