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SAÚDE MENTAL

MENTE ABERTA

Em julho, o projeto de Saúde Mental esteve
a toda com as atividades da oficina de
violão, os atendimentos individuais, além do
grupo terapêutico voltado para o mercado
de trabalho. Para mais informações, envie
e-mail para psico@adus.org.br.

Mais uma turma do Mente Aberta iniciou o curso de
línguas na sede do ADUS, em São Paulo. Mas quem
estiver interessado em aulas particulares de inglês,
francês ou árabe, pode se inscrever no site www.
adus.org.br/mente-aberta ou na página do Facebook:
https://www.facebook.com/menteabertaidiomas/

PORTUGUÊS

Aprenda uma língua com professores capacitados
e que proporcionam intervenções culturais de seus
países de origem!

Com o recesso das aulas em julho, os professores
do projeto de português aproveitaram o
período para atividades extraclasse com os
alunos. Um grupo visitou o Museu do Futebol
e todos adoraram o passeio. De acordo com a
coordenadora do programa, Mônica Nakajima,
“apresentar a cidade aos alunos por um viés
diferente faz com que eles percebam a beleza
escondida em São Paulo. Essas experiências só
enriquecem as aulas”.

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

E fiquem de olho, pois em breve teremos novidades
sobre a formação de outras turmas!

CURTIU?
Já são mais de 24.782 pessoas que curtem
nossa fan page no Facebook

COMUNICAÇÃO
EVENTO ESTANTE MÁGICA
Nos dias 28 e 29 de julho, a Estante Mágica, projeto
pedagógico que produz livros escritos por crianças,
esteve na sede do ADUS, em São Paulo. Cerca de 15
crianças de países, como Congo, Síria, Angola e Haiti,
participaram da iniciativa. Por meio de desenhos
e da elaboração de textos, eles desenvolveram
histórias que se transformarão em livros.

SABORES & LEMBRANÇAS
Em evento realizado no dia 29 de julho, a One
Young World, instituição baseada no Reino Unido e
que agrega jovens líderes de todo o mundo, cedeu
seu espaço em São Paulo para o Projeto Sabores &
Lembranças do ADUS.

Todas as atividades contaram com o apoio dos
difusores de mágica Felipi Marquer e Aninha Castor,
que vieram do Rio de Janeiro especialmente para a
ação no ADUS.
Os livros serão publicados graças a parceria de
um dos conselheiros da ONG, Rodrigo Abreu da
AlphaGraphics Brasil.

O evento contou com pratos elaborados por
Salsabil Matouk, da Síria, como as pastas árabes,
pães e quibes, que rendeu muitos elogios. Além
de apreciar a culinária, os participantes tiveram a
oportunidade de conhecer um pouco a história
de vida da cozinheira. Salsabil fez uma breve
apresentação sobre como deixou seu país de
origem e sobre a nova vida no Brasil.

PARCERIA ESTRATÉGICA

PARCERIAS CORPORATIVAS

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

A coordenadora, Tassiana de Oliveira, responsável
pela área de Eventos Gastronômicos no ADUS,
afirma que estes encontros produzem experiências
únicas, e são parte da integração e disseminação
do repertório cultural dos refugiados. “No cenário
contemporâneo, se faz necessário ajuda mútua,
empatia com as causas e abertura de espaço para
que as pessoas em situação de refúgio encontrem
em solo brasileiro uma possibilidade de recomeço”.
O Sabores & Lembranças tem o objetivo de
possibilitar um espaço de integração e interação
entre as pessoas em situação de refúgio e a
população local por meio da gastronomia.

ORIENTAÇÃO JURÍDICA
O RELATÓRIO MENSAL DO ADUS
É UMA PUBLICAÇÃO VIRTUAL

O horário da orientação jurídica mudou. O
atendimento continua às segundas-feiras, mas das
10h30 às 19h, na sede do ADUS (Av. São João 313,
11º andar, São Paulo).

Coordenação: Letícia Ishiyama
e Tiago Varella.

A partir de agosto, a equipe ganha o suporte de novos
advogados voluntários que ajudarão nos plantões.
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As dúvidas também podem ser enviadas para o
e-mail juridico@adus.org.br

ENTRE EM CONTATO

