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MENTE ABERTA - CURSO DE IDIOMAS DO ADUS
O curso de idiomas do Adus mudou de
nome e de visual. Agora é o Mente Aberta! O
programa envolve o ensino do Inglês, Francês
e Árabe com o repertório cultural do professor
refugiado. Estamos com matrículas abertas

COMUNICAÇÃO
Em comemoração ao Dia Mundial do Refugiado (20),
o Adus realizou dois eventos em parceria com o MAM
- Museu de Arte Moderna. A equipe de Comunicação
ficou responsável pela divulgação e cobertura dos
eventos realizados nos dias 20 e 24 de junho.
As ações contaram com bate-papo sobre integração
e cultura, apresentação musical com a banda Os
Escolhidos, Feirinha Étnica e debate com refugiados.

para os cursos regulares que iniciam em
agosto de 2017. Quem estiver interessado,
pode acessar o website: www.adus.org.br/
mente-aberta ou a página do Facebook: https://
www.facebook.com/menteabertaidiomas/.

FEIRA E BAZAR EM CURITIBA
Em junho, o Adus marcou presença no bazar
Quintal do Mundo e na feira cultural na escola
de fotografia Portfolio, ambos em Curitiba. Os
artistas Dady Simon, do Haiti e Rene Londja,
da Guiana Inglesa, e o professor do programa
Mente Aberta Shesa Londja participaram dos
eventos na capital do Paraná.

PORTUGUÊS
O Adus renovou o contrato com o núcleo de
Direitos Humanos da Fundação Escola de
Sociologia e Política
de São Paulo (FESPSP). As aulas de
português, que ocorrem
aos sábados, voltam a
ser ministradas na Vila
Buarque (Rua General
Jardim, 522).
Com
a
formatura
de mais uma turma,
nos despedimos da
Escola Politeia, que,
gentilmente, nos acolheu
no último trimestre.

LEIA MAIS!

CURTIU?

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

Já são mais de 24.334 pessoas que
curtem nossa fan page no Facebook

PARCERIA ESTRATÉGICA

OFICINA DE VIOLÃO
Desde março, os refugiados contam com as oficinas de violão
no Adus. As aulas ocorrem semanalmente e agora com a
assistência de um voluntário estrangeiro, com experiência na
França e Noruega, que agrega seus conhecimentos obtidos
nesses países ao nosso time. E continuamos recebendo
doações de instrumentos! Quem puder contribuir, envie e-mail
para psico@adus.org.br

PARCERIAS CORPORATIVAS

ORIENTAÇÃO JURÍDICA
A Orientação Jurídica nesse mês finalizou o ciclo de trabalho
com os alunos de extensão da faculdade de direito da Fundação
Getúlio Vargas. Além de acompanharem os atendimentos, os
alunos auxiliaram em pesquisas e aprenderam muito sobre o
refúgio. Foi uma experiência muito proveitosa para todos que
participaram da ação.
Os plantões jurídicos continuam às segundas-feiras, na sede do
ADUS (Av. São João 313, 11º andar, São Paulo) das 10h30 às
19h30. As dúvidas também podem ser encaminhadas por e-mail:
juridico@adus.org.br
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