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ADUS LANÇA CAMPANHA DE CROWDFUNDING
O Adus conseguiu um espaço bem legal na feira gastronômica Piknik para que pessoas em situação de refúgio possam
vender pratos típicos do país natal. A oportunidade será mais uma forma de geração de renda para aqueles que estão
refugiados e para o Adus, mas para que as atividades aconteçam é preciso arrecadar 10 mil reais. O dinheiro servirá para
comprar os equipamentos que serão utilizados no quiosque. Pensando na melhor forma para conseguir a quantia, o
Adus criou uma campanha de crowdfunding no kickante. Quer saber mais e colaborar? Visite nossa página.

OUTUBRO TEM MAIS BAZAR
BENEFICENTE DO ADUS
Nos dias 17 e 18 de outubro acontece mais um
bazar beneficente do Adus. O evento será na Casa
da Cidade, Rua Rodésia, 398, Vila Madalena,
das 10h às 18h. Mas no sábado o evento será
estendido, pois haverá apresentação de banda
musical. Além de comprar roupas, acessórios,
livros, CDs e DVDs, os participantes vão poder
apreciar quitutes da culinária árabe e colombiana.

PALESTRA PARA VOLUNTÁRIOS DE ADVOCACY
No dia 12 de setembro, os voluntários de Advocacy e do
projeto de assessoria jurídica do Adus tiveram o grande
prazer de assistir a uma palestra de Leandro Machado,
diretor executivo da Cause, que é a primeira agência
de Advocacy no Brasil. O objetivo do encontro era
considerar e conversar sobre a metodologia de um projeto
de Advocacy, examinando passo a passo quais são os
elementos de um projeto exitoso. Esse encontro foi também
a primeira interação entre os advogados voluntários e os
pesquisadores do projeto Pesquisa e Conteúdo.

ATO SOLIDÁRIO COM A BASE WARMIS
Após a palestra, os presentes em companhia de outros voluntários e refugiados do Adus,
foram à praça Pedro Lessa para realizar um ato em solidariedade aos refugiados no mundo
todo. O ato, que foi organizado pela ONG Base Warmis - Convergência das Culturas, em
colaboração com o programa de Advocacy do Adus, incluiu uma manifestação cultural de
um grupo de músicos do Togo, discursos e posicionamentos de representantes de outras
organizações que trabalham com o refúgio. O ato foi um momento importante de ligação
entre as causas dos direitos da mulher imigrante, da reintegração e da dignidade do refugiado.

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 10.400 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook
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RELATÓRIO
MENSAL

NOVAS TURMAS NAS AULAS DE PORTUGUÊS

PARCERIA ESTRATÉGICA

Foto: Ana Madaleno

Na segunda semana de setembro foram abertas seis novas turmas
de Português. A novidade desse semestre foi a divisão das turmas
em módulo 1 (básico 1) e módulo 2 (para quem já sabe o básico
de português). Nas semanas
seguintes, foram abertas
mais três turmas. As
inscrições para novos alunos
podem ser feitas até o 1º mês
de aula ou até o limite de 30
alunos por sala de aula.
Fique atento! Foi aberta uma
nova turma de módulo 1 de
quarta e sexta de manhã, das
9h às 11h, na Sede do Adus.
Aula de português com a
professora Jade El Jabel, grupo
exclusivamente composto por
mulheres falantes de árabe.

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).

O QUE MAIS O ADUS ANDOU FAZENDO?
O Projeto de Cultura fez a primeira edição do Cine Adus e mostrou o
filme O Auto da Compadecida para as pessoas em situação de refúgio.
Também levou a galera para visitar o estádio do Palmeiras e assistir ao
jogo da Portuguesa no estádio do Canindé.

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

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

VOLUNTÁRIO DO MÊS
O estudante de Relações
Internacionais Sam Helmey,
21 anos, está no Brasil por
conta de um programa de
intercâmbio oferecido pela
sua instituição, University of
Georgia (Estados Unidos),
e desde que chegou aqui
sempre teve o interesse de se
dedicar a algum tipo de causa
humanitária. Não demorou
muito tempo para que ele
encontrasse o Adus, e desde então o jovem tem trabalhando no
projeto Advocacy e no atendimento da instituição.
O internacionalista espera que as políticas de todos os países
sejam cada vez mais destinadas às questões humanitárias e que
a sociedade esteja aberta às imigrações. “Espero construir uma
carreira no terceiro setor e acho muito importante o papel de
voluntariado no enfrentamento de desafios humanitários.
Os refugiados são vítimas inocentes da violência”, diz o
estudante que se impressionou ao saber que o Adus é mantido
e coordenado apenas por voluntários.
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