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PORTUGUÊS
Em julho, recebemos o convite do SESC Pompeia para levar nossos alunos de português a uma visita monitorada
à exposição “REVER_ Augusto de Campos”, uma experiência audiovisual incrível, muito além da palavra escrita.
Trata-se da maior exposição individual deste poeta concretista, uma retrospectiva dos seus 65 anos de carreira.
Os alunos interagiram com as obras, fizeram muitas perguntas e puderam ver a língua portuguesa sob uma
nova perspectiva.
ADVOCACY
O Adus participou do sétimo Fórum Social Mundial de
Migrações que aconteceu entre 7 e 10 de julho, em São
Paulo. No dia 8 de julho, Marcelo Haydu, diretor executivo
do Adus, apresentou, durante atividade autogestionada, as
experiências da instituição e os desafios para a integração
do refugiado. Ele destacou a importância de uma política
de recepção de refugiados e apontou que ainda há lacunas
nas ações do governo brasileiro para a integração.

COMUNICAÇÃO

VOLUNTARIADUS

O grupo de Comunicação
do Adus fechou importante
parceria no mês de julho.
A partir de agora, a Tawil
Comunicação, empresa
fundada em 2010, passa
a oferecer expertise e
tempo pro bono ao
Adus, com destaque para
assessoria de imprensa e
comunicação on e off-line.

Em julho, o VoluntariAdus participou de
uma edição diferente do Bazar Cultural e,
em parceria com o Militantes do Sorriso,
foi realizado um “Arraiá Julino”. Destaque
especial para dois voluntários que ajudam
sempre a equipe em eventos: André
Utikawa e João Andrade. Também no
mês de julho, voluntários participaram do
almoço solidário com a chef Bel Coelho. O
evento contou com o apoio dos voluntários
da instituição que ajudaram com a louça na
cozinha e servindo as mesas.

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 18.100 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

RELAÇÃO COM REFUGIADOS
O projeto Relações com refugiados apresentou no Fórum
Social Mundial das Migrações a roda de conversa com o tema:
“Protagonismo na causa do refúgio”. A inclusão dos refugiados na
defesa da própria causa é importante para enriquecer o debate e
conscientizar a todos sobre o tema.
No dia 26, aconteceu a reunião na Defensoria Pública da União
para tratar de temas como islamofobia, xenofobia e racismo. Com
os acontecimentos recentes, a população migrante e em específico
refugiados e muçulmanos tornam-se ainda mais vulneráveis às
práticas discriminatórias. Estiveram presentes diversas instituições
que trabalham com a temática e promovem os direitos dos migrantes
e a defesa da igualdade racial e direitos humanos.

PARCERIA ESTRATÉGICA

PARCERIAS CORPORATIVAS

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
No dia 03 de julho, a chef Bel Coelho preparou um menu especial
com a ajuda de cozinheiros refugiados para um almoço solidário. O
evento levantou recursos para a manutenção e aperfeiçoamento das
atividades realizadas pelo Adus, além de promover a cultura e trabalho
dos cozinheiros Kamal Kabawa (Síria), Rachel Nyembo (Congo) e Mazen
Zwawe (Palestina). O evento também contou com a participação do
músico congolês Merveille Kimia e do artista e arquiteto palestino Leon
Diab.
A Mobilização está desenvolvendo, conjuntamente com a equipe de
comunicação, o material de divulgação do relançamento do Amigo
Adus. Além disso, a nossa linha de produtos deve sair em breve! Aguarde.

EMPREENDEDORISMO
A cada semana que passa a estruturação do projeto de
empreendedorismo do Adus vai tomando forma e conta com
a ajuda de voluntários dedicados, parceiros importantes do
ecossistema empreendedor brasileiro e empreendedores
refugiados que conhecem mais do que ninguém, as barreiras
que necessitam ser derrubadas para conseguirem construir
seus negócios no Brasil.
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