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REFORMA NO ADUS
Agosto foi o mês da reforma no Adus e agora as instalações da ONG estão bem mais espaçosas, confortáveis e preparadas
para receber um número maior de pessoas em situação de refúgio. Para fazer a reforma o Adus contou com a verba
arrecadada nos bazares beneficentes. O último bazar aconteceu nos dias 8 e 9 de agosto e, além de vender roupas e
acessórios, contou com artesanato africano, música árabe e comida angolana e síria.

PROGRAMA DE ADVOCACY REALIZA PROJETOS DE CONSCIENTIZAÇÃO
Além das pesquisas sobre refúgio, o programa de Advocacy do Adus está desenvolvendo dois projetos de conscientização.
O primeiro é realizado em parceria com a Plano Digital e o segundo com a Viralata. O projeto em parceria com a
Viralata resultará em um documentário sobre o tema do refúgio, e o projeto com a Plano Digital resultará em um site de
campanha contra o preconceito com que os refugiados têm contato. O programa Advocacy também faz apresentações em
escolas e instituições de ensino sobre o tema refúgio.

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 7.500 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

PASSEIO NO MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO

PARCERIA ESTRATÉGICA

PAULO (MAM)
Em agosto, refugiados e voluntários foram ao Museu de Arte Moderna
de São Paulo e puderam apreciar obras de diversos artistas, entre eles:
Guignard, Tarsila do Amaral e Walmor Corrêa. O passeio foi possível graças
ao apoio do MAM e da Firenze que cedeu um ônibus para o transporte do
grupo. A próxima atividade será um tour pelo Allianz Parque.

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).

VOLUNTÁRIO DO MÊS - LEONARDO DE ALMEIDA
O empresário Leonardo
de Almeida, 33, conheceu
o Adus através de sua mãe
em 2014. Hoje, ele faz parte
do projeto de cultura e
também trabalha na sede
da ONG. Leonardo sempre
se interessou em aprender
sobre
outras
culturas.
“Acredito que aprendo
muito mais com essas
pessoas do que aprenderia
lendo um livro ou em outro
lugar”, diz. Para Leonardo,
o maior desafio é ajudar os
refugiados na busca por
emprego e moradia, pois
ainda falta conhecimento
e empatia com a causa
do refúgio. “O que me
admira é a capacidade de
sobrevivência deles, e a
força de vontade”, afirma o
empresário.

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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