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PORTUGUÊS
No mês de fevereiro abriram mais cinco novas turmas de
português no Adus! Somadas às turmas de segunda e quartafeira e aos sábados, estamos com 12 turmas atendendo à mais
de 100 alunos por mês (considerando uma média de 10 alunos
frequentes por turma). São mais de 20 voluntários envolvidos
na ação, que beneficiou mais de 300 alunos no ano de 2015.
As aulas de português do Adus contam com turmas de nível
1 e 2, para que os alunos se sintam mais motivados a estudar
em turmas em que o grupo tem uma proficiência semelhante
à sua, e cada um tem a duração de 50h. Agora em março, dia
01/03, abrirá também uma nova turma no Instituto Porto Seguro, que ministra as aulas em parceria com o Adus. A
partir do dia 5 também começará duas novas turmas aos sábados, nas aulas que ocorrem na Escola de Sociologia e
Política - FESP. Os alunos recebem apostila de ensino de português elaborada especialmente para refugiados, caderno,
lápis, borracha, apontador, estojo e caneta, assim como uma pasta para guardar os materiais.
CULTURA
O Projeto de Cultura continua a todo vapor com suas atividades!
No mês de fevereiro tivemos o curso Sabores e Lembranças, que
contou com a participação da congolesa Sylvie Ngkang, que ensinou
o preparo do prato Saka Madesu. E os preparativos para a próxima
edição estão em andamento. Os participantes aprenderão a fazer um
prato colombiano.
Também continuamos a organizar um evento mensalmente! No dia 27/02 levamos um grupo de beneficiados e
brasileiros para assistir a um jogo no estádio do Canindé e já estamos planejando o próximo!

PRO BONO
O ADUS irá oferecer atendimento para orientação jurídica a todos os solicitantes e refugiados em 2016. Para tanto
serão realizados plantões na sede da Ong. Neste ano, o ADUS planejar propor ações contra a administração pública
em defesa dos direitos de todos os refugiados, para que os governos não descrimine essas pessoas no atendimento.

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 14.500 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

ADVOCACY

PARCERIA ESTRATÉGICA

A TrustLaw é o programa de assistência pro bono internacional da
Fundação Thomson Reuters, voltado para assuntos organizacionais,
estratégicos e de Advocacy de ONGs de alto impacto espalhadas por
todo o mundo. O Adus foi selecionado para ser membro desta rede
internacional de organizações, e agora conta com o apoio de mais de
550 times de advogados e juristas, posicionados em 170 países.
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Para o Adus, ser membro desta rede e poder contar com essa parceria
é um importante passo no posicionamento internacional enquanto
organização de apoio aos refugiados, e nos conecta às mais variadas
organizações não governamentais no mundo, o que fortalece nossas
conexões e o nome da instituição no ambiente local e global.

No dia 22 de fevereiro, o Adus participou da mesa-redonda “Imigração
e refúgio: a política brasileira na crise migratória e humanitária”,
organizada pelo Centro Acadêmico XI de Agosto na Faculdade de Direito
do Largo São Francisco. O Adus foi representado pelo coordenador do
Programa de Advocacy, Salomão Cunha Lima, em debate que contou
com a participação do Senador Eduardo Suplicy, Secretário de Direitos
Humanos e Cidadania de São Paulo, Beto Vasconcelos, Secretário
Nacional de Justiça, e Laura Waisbich, do Programa de Política Externa
da Conectas Direitos Humanos.

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.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

“É importante refletirmos e ponderarmos o papel de todas as estruturas
da sociedade com relação à questão do refúgio. Poder público, setor
produtivo, organizações sociais e religiosas, universidade, mídia e
indivíduos têm, cada um, importância específica na luta por condições
mais dignas e justas para a integração dos refugiados no Brasil e em
qualquer sociedade”, ressaltou Salomão.

GESTÃO DE VOLUNTARIADO
Neste mês de fevereiro, a equipe da Gestão de Voluntariado deu
início a uma nova ideia para integrar e capacitar ainda mais os
membros do Adus.
Trata-se de um Encontro Geral dos VoluntariAdus que acontecerá
uma vez por mês.
Nesta primeira edição o objetivo foi apresentar os principais
planos que os projetos pretendem realizar ao longo do ano. O
encontro aconteceu no dia 27 de fevereiro, na Escola da Cidade, e
reuniu voluntários da maioria dos projetos da organização.
Para aqueles que, infelizmente, não puderam estar no evento não
se preocupe. O próximo já está programado para o dia 19 de março
com uma capacitação que será dada pela equipe de Advocacy.
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