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EVENTO
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CURSO DE CULINÁRIA “SABORES E
LEMBRANÇAS”

Falafel, um dos pratos que o casal Mazen Kjok e Asmaa Syofi ensinará
no curso

No dia 11 de julho acontece a segunda edição do curso de
culinária “Sabores e Lembranças”. O casal de sírios que
está refugiado no Brasil vai ensinar saborosos pratos da
gastronomia árabe, por exemplo, Falafel (bolinhos de grão de
bico acompanhado de coalhada). O evento acontece das 09h às
12h em Mogi das Cruzes e os interessados em participar devem
comprar o ingresso até o dia 09 de julho no seguinte link:
http://www.adus.org.br/ingressos/
O ingresso custa R$ 35,00 (será cobrada uma taxa de R$ 2,00
para as opções via PayPal e boleto bancário). Todo o dinheiro
arrecadado será para gerar renda para a família síria.

ORIENTAÇÃO DE TRAJETO E INFORMADUS
O Instituto Adus lançou em junho a Plataforma Wiki
de Informações a Refugiados (www.adus.org.br/wiki).
A página é um espaço para reunir informações de
utilidades diversas com o incentivo à participação de todos
profissionais envolvidos com a causa do refúgio.
“A plataforma foi criada com base na ferramenta Media
Wiki que facilita muito a edição do conteúdo e permite
engajar um número muito grande de colaboradores, de
forma que qualquer pessoa que tem interesse possa ajudar
a compartilhar mais informações”, explica a coordenadora
do projeto InformAdus, Carla Minozzo, que está a frente da
iniciativa de consolidação da plataforma.

Reunião da equipe InfoAdus

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 6.400 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

ACUPUNTURA PARA
PESSOAS EM SITUAÇÃO

PARCERIA ESTRATÉGICA

DE REFÚGIO
A
Acupuntura
Humanitária
começou no mês de maio na sede
do Adus. O trabalho teve início
em um mutirão de atendimento
de acupuntura auricular, com a
participação de 16 acupunturistas.
Este trabalho tem o intuito de
amenizar as consequências do
estresse pós traumático, muito comum na população em situação
de refúgio. Sintomas como insônia, problemas gástricos, dores
musculares, hipertensão, depressão e outros são frequentes e
respondem bem ao tratamento com acupuntura.
O ambulatório funciona às segundas-feiras, das 8h30 as 12h e está
sob a coordenação da acupunturista Silvia Ferreira.
Cada paciente é acompanhado por, no mínimo, 8 sessões, ao final
das quais é reavaliado, podendo ser mantido ou dispensado e dar
lugar para outra pessoa. Neste atendimento são usadas a acupuntura
sistêmica (agulhas no corpo todo) e auricular (na orelha).
Os interessados devem procurar o Adus e deixar o nome na lista de
espera.
Acupunturistas com experiência clínica, que quiserem ser
voluntários são bem-vindos.

VOLUNTÁRIO DO MÊS
O
programador
Márcio
Mesquita, 30, conheceu o
Adus por acidente em março
deste ano. Mesmo assim,
ele abraçou a causa e hoje
dá aulas de programação
para refugiados.
“Quero
trabalhar em algo que
contribua de forma direta na
extinção da desigualdade e na
manutenção da dignidade das
pessoas”, diz. Para Márcio, as
aulas de programação são um momento de estudo, mas também
de risadas, de interação e, sobretudo, de aprendizado. Orgulhoso
do trabalho que faz na ONG, Márcio conta que havia um aluno
bastante interessado em acompanhar suas aulas de sábado, mas
ele precisava trabalhar naquele horário. Foi então que Márcio
entregou a ele um livro para que pudesse estudar. “Três dias depois
ele voltou ao Adus para me dizer que o patrão dele autorizou que
ele mudasse de horário para fazer as aulas. Existem histórias bem
mais cinematográficas no Adus, mas essa valorizou, de forma
simples e sincera, o meu trabalho”, conta o profissional.

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.
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