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COMUNICAÇÃO
Neste mês o grupo dedicou-se à divulgação
do Festival Árabe Janelado Oriente,
parceria com o Armazém da Cidade, além
dos prepartivos para a terceira edição do
Campeonato Multicultural do Adus. Oito

times se enfrentarão no dia 21 de maio,
nas dependências do Colégio Santa Cruz.
Estamos também nos preparando para o
próximo Bazar, entre outros eventos do Adus.

CONECTADUS

SERVIÇOS

Venha fazer aula de inglês, francês e/ou
árabe no ConectAdus! Os professores são
refugiados ou solicitantes de refúgio e você
pode ter aulas em nossa sede, na sua casa
ou na sua empresa. As aulas são também
culturais e proporcionam um contato com
um mundo diferente! Para mais informações
envie email para: conectadus@adus.org.br

No dia 8, participamos do Santi Portas Abertas na
Escola Santi no Paraíso. A escola organizou uma
feira com 34 projetos sociais, e oficinas com o tema
sustentabilidade. Marcelo Haydu abordou o tema
refúgio, abrindo novas possibilidades de eventos e
parcerias. A Escola Carandá também quer saber mais
sobre o tema refúgio, assim como o Colégio Guilherme
Dumont Villares, no Morumbi. Aém de palestras as
ações devem envolver gincanas e até a aprticipação
de refugiados na Festa Junina do colégio.

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

CURTIU?
Já são mais de 22.539 pessoas que curtem
nossa fan page no Facebook

BAZAR E FEIRA ÉTNICA
Mês que vem teremos uma edição especial do nosso Bazar
fazendo uma homenagem para mães refugiadas. Todas as
expositoras serão mulheres e poderão mostrar, vender e falar
um pouco do seu trabalho! Na loja do Bazar teremos apenas
roupas novas, blusinhas, calças jeans, sapatos, bolsas, lingeries
e até meias com um precinho que cabe em todos os bolsos! O
Bazar acontecerá na Casa da Cidade, na rua Rodésia 398, Vila
Madalena. Para aqueles que ainda não foram, o projeto Um Lar
Chamado São Paulo continua rolando no shopping Center 3
com a Exposição Olhares e o Festival de música nos dias 7 e 21
de maio. Confira a programação completa no site do shopping.

PARCERIA ESTRATÉGICA

PARCERIAS CORPORATIVAS

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

PORTUGUÊS
Em abril encerraram-se as turmas 1 a 4, com a formação de 26
alunos. Neste mês também começou o treinamento dos novos
voluntários que começarão a trabalhar nas turmas que iniciam
em maio. Houve aumento dos alunos no módulo 3, com os
alunos oriundos dos outros níveis.
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