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RELAÇÃO COM REFUGIADOS
No dia 14 de maio, o Encontro Mensal com Refugiados contou com a participação de 16 refugiados de diversas
nacionalidades: República Democrática do Congo, Angola, Gana, Camarões, Nigéria, Síria, Marrocos e Togo. O
tema escolhido pelos refugiados foi o acolhimento e integração, principalmente os obstáculos enfrentados
por eles como o idioma, a falta de informação e diferenças culturais. Outros assuntos como emprego, moradia
e revalidação de diploma estrangeiro também foram abordados. Com estes encontros mensais, o Adus busca
fortalecer as relações com os refugiados e melhorar o atendimento.

PORTUGUÊS
Este mês iniciamos a primeira turma de módulo 3 do curso de Português como Língua Estrangeira do Adus. As
aulas acontecem às sextas-feiras, das 19h às 21h, na sede da ong. Diferente dos módulos anteriores, que somam
100 horas de curso, as aulas do novo grupo são contínuas, possibilitando que os alunos sigam com os estudos
enquanto sentirem necessidade. Desta forma eles podem, uma vez que já receberam os conhecimentos básicos
nos cursos anteriores, dedicar mais tempo à exercícios de leitura, conversação e textos escritos, preparando-se
cada vez mais para a inclusão.

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 16.800 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

EDITAIS DE FINANCIAMENTO

PARCERIA ESTRATÉGICA

No último bazar, realizado nos dias 7 e 8 de maio, o ADUS arrecadou
cerca de R$ 6 mil. O valor arrecadado nos dois dias de evento que
serão fundamentais para o andamento e fortalecimento do trabalho
que o ADUS realiza. Além de viabilizar a manutenção e fortalecimento
da instituição, o evento também transforma e empodera muitas
famílias refugiadas.
O Adus foi escolhido pela Edelman Significa para compor o
programa global da empresa que reconhece os profissionais que
fazem trabalho voluntário por meio de doações às organizações
nas quais atuam. O Instituto receberá R$ 5.385,90 para iniciativas de
empreendedorismo.
Em abril, a aniversariante Maybi Mota, que escolhera o Adus para
doar o que conseguisse arrecadar no seu aniversário, anunciou o
total arrecado: R$ 2.865,00, e descontadas as taxas do paypal e da
Kickante, deu R$ 2,527,30.
Establish Brazil Consultoria Ltda é o novo parceiro do Adus que
apoiará iniciativas de empreendedorismo do instituto!

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
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