
O Grupo Chaverim recebeu na terça, dia 15 de

junho, a presença de Yossi Shelley, Embaixador

de Israel no Brasil, em uma aula virtual, atividade

conjunta da "Oficina de Cultura e Música Judaica

- Ilana Zucker" e da "Oficina de Dança Israeli".

O convite surgiu a partir de uma conversa do

voluntário Alberto Worcman (Gingi) com Shelley

que se interessou em conhecer e conversar com

os atendidos do Chaverim, que no encontro,

fizeram perguntas sobre a profissão do

embaixador e sua adaptação no Brasil.

Shelley atendeu a todas as perguntas e de forma

muito simpática, demonstrou sua visão sobre as

questões expostas.

O encontro uniu as duas oficinas que

comumente acontecem às terças e foi mediada

por Gingi e Sarita Mucinic Sarue.

Na quinta-feira, dia 18, foi realizada mais uma

live que desta vez touxe as chanichot

(atendidas) para contar suas experiências e

adaptações neste período de quarentena.

As convidadas foram Vicki Tuchmajer, Joyce

Heliszkowski e Cláudia Werebe, junto à

mediação de Andreia Souza, nossa assistente

social e supervisora de atividades e Daniel

Kronenberg, nosso madrich (monitor).

A live aconteceu no Facebook do Chaverim e

as participantes foram protagonistas ao

expressaram o quanto se reineventaram neste

momento de isolamento.

CHAVERIM PRODUZ LIVE COM A PARTICIPAÇÃO DOS
ATENDIDOS

CHAVERIM NEWS
CHAVERIM REALIZA BATE-PAPO COM

EMBAIXADOR  DE ISRAEL

As lives estão disponíveis no YouTube do Chaverim e os links estão junto deste arquivo.
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CONVERSA DE ELIE HORN COM CHAVERIM PROMOVE
APRENDIZADOS SOBRE TZEDAKA

Mais uma aula conjunta da "Oficina de Cultura e

Música Judaica - Ilana Zucker" e "Oficina de Dança

Israeli",  contou com a presença do filantropo Elie

Horn no dia 23 de junho.

A reunião aconteceu pelo aplicativo Zoom e teve

como tema Tzedaka (doação). Elie Horn

apresentou as várias formas possíveis de doações e

como exemplo a sua história de vida, jo judaismo

e de como a partir do aprendizado de sua família,

foi buscando seu próprio crescimento e sua

decisão e importância de fazer o bem.

Nossos atendidos também fizeram perguntas que

contribuíram para ampliar o aprendizado sobre o

assunto, explorando a ótica de Horn.

No fim, todos dançaram músicas israelenses e

cantaram o hino de Israel.
PARTICIPE DA RIFA DO

CHAVERIM!

@chaverim_amigos /grupochaverim

DOE SUA NOTA FISCAL POR FOTO!
Você pode contribuir com o Chaverim compartilhando seu Cupom Fiscal a partir

de uma imagem!

Ao fazer uma compra, peça a Nota Fiscal Paulista sem CPF

Depois tire uma foto da nota e envie para o WhatsApp do telefone 11 99228-8270

Pronto! Você estará contribuindo com o Grupo Chaverim.


