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PORTUGUÊS
Em outubro, o Projeto de Português do Adus fez mais uma troca de cartas entre nossos alunos refugiados
e os alunos da escola Professor Mario Bergamasco, do município de Jaguariúna. Desta vez, recebemos
mensagens de boas-vindas de 41 adolescentes do 9º ano da escola pública, sob orientação da professora
Sulamita Ribas. A ideia era estimular o desenvolvimento da linguagem, mas o resultado superou as
expectativas, com curiosidades sobre os países estrangeiros e um grande exemplo de integração.

RELAÇÃO COM REFUGIADOS
O projeto de Relações com Refugiados participou do “Ciclo de Debates: Muçulmanos e Muçulmanas no Brasil
e violações de Direitos Humanos”, para discutir temas como refúgio, xenofobia, racismo, intolerância religiosa e
desconstrução entre terrorismo e Islã. Em breve teremos novidades sobre a parceria Adus e Procon Paulistano
com o desenvolvimento de uma pesquisa sobre hábitos de consumo da população em situação de refúgio.

COMUNICAÇÃO
Em
setembro,
cobrimos
eventos
importantes do Adus: a estreia do serviço
de “cattering”, ou Chame o Chef, que
integra o projeto Sabores&Lembranças. O
primeiro encontro do “Business Talks”, com
a participação da Consultoria Hussein KS,
e a Hamburgada do Bem, evento realizado
na Vila Itororó Canteiro Aberto. Também em
outubro, mês de aniversário de seis anos
do Adus, lançamos o blog Rafik, projeto no
qual os refugiados participam das matérias/
reportagens produzidas, escrevendo ou
entrevistando:http://adus.org.br/adus-rafiki/
LEIA MAIS!
As reportagens completas
estão no site: www.adus.org.br

CURTIU?
Já são mais de 19.846 pessoas que curtem
nossa fan page no Facebook

CONECTADUS

PARCERIA ESTRATÉGICA

No dia 29 de outubro, a Casa da Cidade abrigou a 1ª edição da Festa
ConectAdus! O evento teve comidas típicas, tatuagem de henna,
caligrafia árabe, dança, workshops, turbante, contação de história,
música, photobooth, e sarau que contou com a participação de
professores e alunos.
PARCERIAS CORPORATIVAS

EMPREENDEDORISMO
Neste mês iniciamos os primeiros passos para a realização do
sonho de fortalecermos uma rede de refugiados empreendedores
que possam, por meio de informação e conexões, aumentar
as chances de ser bem sucedidos como empreendedores.
Promovemos o “business talks”, encontros que conectaram
refugiados empreendedores a especialistas sobre assuntos da
área de negócios.
O evento conta com o apoio da Consultoria Hussein KS e da
plataforma Local Chef. Além disso, fomos convidados a participar
do Hult Prize, a maior competição de empreendedorismo social
do mundo, cuja edição foi realizada no Mackenzie. Nosso time
ganha reforço do alemão Florian Stark que fica até janeiro, quando
deve retornar à Alemanha para continuar os seus estudos sobre
migração.
Em novembro teremos mais “business talks”, e na primeira semana
do mês participaremos do Congresso de Empreendedorismo do
CJE, realizado anualmente na FIESP. Soma-se a isto, o lançamento
do Programa de Mentoria e Capacitação a Refugiados
Empreendedores previsto para o fim desse mês.
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