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NÚCLEO JURÍDICO
O Adus montou um grupo formado por advogados para a defesa dos direitos coletivos dos refugiados. Direitos
coletivos são aqueles que protegem um grupo de pessoas. O Adus vai levar à Justiça ações que imponham a
administração pública o dever de dar dignidade a todos os refugiados. O primeiro tema de trabalho é garantir
que o refugiado seja atendido no posto de saúde com o auxílio de um intérprete, já que não há direito à saúde
sem comunicação clara entre médico e paciente.

PORTUGUÊS

COORDENAÇÃO DE RELAÇÃO COM REFUGIADOS

Para atender os alunos
falantes de árabe que
não possuem inglês
como segunda língua, o
projeto de português do
Adus contará com um
grupo especial a partir do
dia 1 de julho. As aulas
acontecerão aos sábados,
de 14h às 17h, na Fesp
(Rua General Jardim,
522 - próximo ao metrô
República). As inscrições
estão abertas na sede
do Adus, e serão aceitos
alunos até o final do mês.

A coordenação de Relação com Refugiados realizou, no dia 18 de junho, mais
um encontro mensal. A reunião contou com a participação dos advogados
do projeto de assessoria jurídica para discutir temas sobre o refúgio. Em
junho, a coordenação também esteve presente na reunião do Comitê
Estadual de Refúgio para discutir o plano estadual de políticas públicas,
e participou do debate sobre o tema LGBTI + refúgio, junto com o Acnur
e Coordenação de Políticas para Migrantes, após a exibição do filme “Last
Chance”, durante a Semana em Celebração ao Dia Mundial do Refugiado.

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 17.500 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

SAÚDE MENTAL

PARCERIA ESTRATÉGICA

O serviço de saúde mental realizou diálogos com outras instituições,
além de participar no grupo da prefeitura de São Paulo, para
discussão e mobilização da necessidade de intérprete nos diversos
equipamentos da saúde da capital paulista.

COMUNICAÇÃO
A equipe de Comunicação cobriu as atividades realizadas na
Semana em Celebração do Dia Mundial do Refugiado. De 11 a 20
de junho, várias ações foram realizadas como o Diálogos Adus:
o instituto do refúgio e os desafios à integração dos refugiados
no Brasil, organizado pela equipe de Advocacy, que também
lançou do Relatório Adus 2016; Sarau Cultural no Piknik Faria
Lima; primeira Feirinha Étnica do Adus em Curitiba; bate-papo
com Adus, Acnur e Coordenação de Políticas para Migrantes após
exibição do doc “Last Chance”; sessão de arte-terapia com argila
para crianças e a oficina Mídia e Refúgio em Curitiba.

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).

Fundada há oito anos pelo sírio Husam
Abboud, a Establish Brazil auxilia empresas e
empreendedores do exterior a se instalar no
Brasil, assessorando na parte burocrática e no
conhecimento do mercado local.

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
O Adus e a Home Perdizes realizaram a 1ª edição de um bazar em
Perdizes. Além de roupas, o evento contou com a participação de
uma família síria que vendeu comida típica. Em parceria com a chef
Bel Coelho, do Clandestino, o Adus fará um almoço solidário visando
levantar fundos para os projetos da ONG.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

EMPREENDEDORISMO
No 2º semestre começa a Mentoria de Empreendedorismo
do Adus. Reuniões estão a todo vapor para a estruturação
do projeto. Mais informações em breve. A ONG também
marcou presença em dois importantes eventos em junho:
‘Transformadores sem Fronteiras’, realizado pela escola de
empreendedorismo Criativo Polifonia, e no ‘Dream-makers
Creatathon: Facilitando sonhos de novos brasileiros’, realizado
pelo ImpactHub, Migraflix e Acnur.
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