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ADUS CONSOLIDA PARCERIA COM O INSTITUTO
PRO BONO
A parceria firmada entre o Adus e o Instituto Pro Bono
oferecerá assessoria jurídica gratuita às pessoas em situação de
refúgio cadastradas no programa Orientação de Trajeto, ação
mantida pelo Adus. O Instituto Pro Bono é uma associação
sem fins lucrativos de referência na área do Direito. Foi criada
para contribuir para a promoção do direito de acesso à justiça
de populações vulneráveis por meio do estímulo à advocacia
voluntária e ao intercâmbio de conhecimentos jurídicos. Pro
Bono também é responsável pela capacitação de voluntários
que estudarão diversos temas relacionados ao refúgio para
alimentar a plataforma de informações criada pelo Adus
(www.adus.org.br/wiki).

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA VOLUNTÁRIOS FACILITADORES SOCIAIS
Facilitadores Sociais são voluntários que integram o grupo Orientação de Trajeto, iniciativa que auxilia e guia pessoas em
situação de refúgio no caminho de reinserção social. Durante o mês de julho, os voluntários atuantes auxiliaram pessoas
refugiadas em diversas atividades, por exemplo, busca de emprego e moradia, negociação de dívida, acompanhamento
médico e psicológico, além de passeios culturais. Os interessados em voluntariar como Facilitador Social devem fazer
inscrição por meio do seguinte link: www.adus.org.br/fale-conosco

NOVIDADES DO PROJETO DE CULTURA
Projeto de Cultura do Adus cria o Clipping Cultura. A intenção é fornecer dicas aos beneficiários do Adus sobre
programas culturais gratuitos ou de baixo custo que acontecem na cidade de São Paulo.
Na manhã do dia 22 de agosto haverá uma visita ao Museu de Arte Moderna. Pessoas em situação de refúgio e
voluntários interessados em participar devem enviar e-mail até o dia 20 de agosto para tiago.oliveira@adus.org.br.

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 6.800 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

PROJETO RECONSTRUINDO HISTÓRIAS BUSCA
NOVOS VOLUNTÁRIOS

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.

Os voluntários do Reconstruindo Histórias atuam diretamente com crianças.
Para mais informações entre em contato por meio do seguinte link: www.
adus.org.br/fale-conosco

VOLUNTÁRIO DO MÊS
Silvia Ferreira, 48, começou
a trabalhar como voluntária
no Adus no início deste ano.
Interessada
por
trabalhos
sociais, Silvia montou um
ambulatório na ONG, onde faz
atendimentos de acupuntura.
“Sempre acreditei que cada um
de nós tem responsabilidade
na construção de um mundo
melhor”, diz ela, que vem de
uma família de imigrantes. A
profissional ressalta que muitos
refugiados sofrem de problemas
de saúde ligados ao estresse póstraumático e a medicina chinesa tem um papel fundamental para
diminuir esse sofrimento.
Uma das histórias que a impressionou é sobre um rapaz com
uma terrível dor de dente. Segundo Silvia, o rosto do rapaz
estava inchado e ele tinha dificuldade para abrir o olho. Ele não
conseguira atendimento no posto de saúde, então Silvia telefonou
para um amigo dentista. Alguns dias depois, o rapaz disse a ela
que nunca iria esquecer o cuidado que recebeu. Hoje, um dos
planos de Silvia é conseguir mais voluntários para aumentar a
capacidade de atendimento do ambulatório.

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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