
CHAVERIM NEWS
 

CHAVERIM VISITA EXPOSIÇÃO LEGO GIGANTE
 
Os participantes fizeram uma visita à exposição de

LEGO “The Art of the Brick: DC Super Heroes“, que

apresenta os personagens produzidos com peças de

LEGO.

 

O evento conta com 120 obras inspiradas na Liga da

Justiça da DC Comics, dentre heróis e vilões

recriados pelo norte-americano Nathan Sawaya, que

utilizou mais de 2 milhões de blocos de LEGO para

fazer os personagens.
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PARCERIA COM SIMA WOILER APRESENTA NOVOS PRODUTOS E
OFICINA COM INTEGRANTES DO CHAVERIM
 Em conjunto a artista plástica Sima Woiler, foram lançadas as

camisetas e bolsas personalizadas com as Árvores doadas pela

artista, que fazem parte dos produtos inclusos no projeto

"Árvores do Chaverim". 

 

Em conjunto às voluntárias da oficina Gourmet, os

participantes presentes serviram canapés aos convidados

durante o evento.

A artista declara que "após a procura da equipe do Chaverim e

com reuniões e estudos das ideias, foi de grande exigência e

demora para que os produtos saíssem com um resultado

fabuloso".

 

A artista também convidou os integrantes a participarem de

uma oficina de artes onde puderam fazer suas próprias obras

a partir da tinta aquarela.

No passeio, puderam conhecer toda a montagem das peças

e até tiraram foto com o herói Capitão América interpretado

por Renato Daniel. "Tive a oportunidade de conhecê-los e

minha experiência foi muito linda, porque através de um

personagem eu consegui sorrisos e reações que poucas

pessoas conseguem expressar com tanta sinceridade. Poder

levar essa experiência para eles foi algo sensacional."

 

A exposição se encontra na Oca no parque Ibirapuera até dia

03 de novembro, de terça à domingo sendo durante a

semana das 9h às 20h e aos finais de semana, das 9h às 19h.
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EM PROJETO, CHAVERIM FAZ CAMPANHA DE
CONSCIENTIZAÇÃO COM LASHON HARÁ
 O Grupo Chaverim em conjunto com o projeto Lashon Hará

Brasil 2019, trouxe de Israel um projeto de conscientização

referente ao significado de "Lashon Hará" a fim de evitar que

o ato vire um hábito na comunidade judaica.

 

Em atividade, todos participaram de uma Harkadá especial e

receberam pulseiras com frases que refletiam a

conscientização e a demonstração de empatia para o

alcance das mudanças de hábitos.

Lashon Hará  é um termo judaico para fofoca,

calúnia ou até mesmo difamação para com

alguma pessoa, seja um judeu ou não. " Lashon" 

significa "língua" e "Hará " significa o

"mau", então, em tradução livre "língua má". 

 

A falta da calúnia está completamente ligada ao

bem estar da sociedade. O objetivo é

conscientizar toda a comunidade judaica de São

Paulo, movimentar escolas, movimentos juvenis,

Sinagogas e outros diversos pontos judaicos pela

cidade.  

PRÉ ROSH HASHANÁ TRAZ
VISITAS AO CHAVERIM
 Na terça feira do dia 24 de setembro, o Chaverim fez seu

pré Rosh Hashaná junto à equipe.

 

As voluntárias da oficina de Cultura Judaica realizaram a

cerimônia junto com Yonatan, aluno da escola parceira Alef

Peretz, que com sua pouca idade, demonstrou um pouco

do toque do shofar (instrumento de sopro feito a partir do

chifre do carneiro). 

 

 

E também a participação especial do rabino Berale 

 Schildkraut, do Beit Chabat da Hebraica, que igualmente

apresentou o toque do shofar e declarou suas

considerações para o novo ano!

 

Por fim, as mães presentes realizaram o café da tarde com

as comidas de Rosh Hashaná. Tivemos a Chalá (pão judaico

redondo), a maçã com mel e bolo de mel!
 


