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QUIOSQUE SABORES & LEMBRANÇAS ESTÁ A TODO VAPOR NO PIKNIK FARIA LIMA
Desde o dia 21 de novembro, Talal
Al-tinawi e Kamal Kabawa, sírios em
situação de refúgio, estão vendendo
deliciosos pratos da culinária árabe
no Piknik Faria Lima. O espaço do
Adus está localizado na Rua Henrique
Monteiro, 125 e deve contar com as
presenças de Talal e Kamal por dois
meses. Depois eles passam o espaço
para outras pessoas em situação de refúgio que cozinham muito bem. Assim será a rotina do quiosque Sabores &
Lembranças no período de um ano. O horário de funcionamento é de segunda a quarta, das 11h às 16h, quinta a sábado
das 11h às 22h, e domingo das 11h às 20h.

CONVIDE UMA PESSOA EM
SITUAÇÃO DE REFÚGIO PARA
PASSAR AS FESTAS DE FIM DE
ANO COM VOCÊ
Todo ano o Adus faz uma campanha
para que pessoas em situação de refúgio
não passem as festas sozinhas. E você
pode contribuir com a campanha
ao convidar alguém para festejar
contigo e a sua família. Para saber
como participar, acompanhe o nosso
Facebook e as notícias no site.

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 11.800 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

ADUS PARTICIPA DA VIRADA POLÍTICA
No final de outubro, o Adus foi procurado pelos organizadores
do evento Virada Política, um evento que reúne ONGs, ativistas,
movimentos sociais e artistas para contemplar e trocar ideias sobre
os diversos meios de participação política. O Programa de Advocacy
apresentou um panorama do refúgio no Brasil e no mundo e um
resumo da atuação do Adus. Os presentes na roda de conversa
fizeram perguntas que provocaram um diálogo contínuo. Mantemos
contato com os participantes, dos quais alguns ficaram interessados
em se voluntariar. O evento foi uma experiência importante para
a promoção da visibilidade do Adus e a conexão do Programa de
Advocacy com outros atores da sociedade civil.

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).

CONEXÃO INTERNACIONAL
No último final de semana de outubro, a equipe de Advocacy
fez uma videoconferência com a presidente da ONG Rescue
Me, do Líbano, que trabalha na Prevenção a Crimes, Resolução
de Conflito e Construção da Paz entre os libaneses e os
refugiados sírios que migraram para o país. A conversa foi um
marco e um primeiro passo para a equipe de Advocacy, ao abrir
portas para a comunicação e colaboração bidirecional entre o
ADUS e organizações internacionais de apoio ao refugiado. O
conhecimento e a experiência trocados nessas interações serão
fundamentais para entendermos cada vez mais a realidade
do nosso público, e estarmos constantemente presentes e
atualizados com o que acontece no mundo em relação a causa
com a qual trabalhamos.

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

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

ADUS PARTICIPA DA AULA DO PROFESSOR
PIETRO ALARCÓN
O Adus foi procurado pelo Professor Dr. Pietro Alarcón, da
PUC, para participar de uma aula sobre o refúgio e o direito
internacional. Apresentamos o trabalho da organização e
apontamos alguns dos primeiros desafios que os refugiados
enfrentam, para depois discutir papeis do governo, da academia
e do terceiro setor na integração local. Os alunos se interessaram
muito pelo trabalho do Adus e o professor, que faz parte da
Cátedra Sérgio Vieira de Melo, expressou a vontade de nos
ajudar a fomentar mais colaboração entre o mundo acadêmico
e organizações sociais.
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