
CHAVERIM NEWS
 

MEMBROS DO CHAVERIM PARTICIPAM JUNTO EM
SHOW DO ABBA
 

O show tributo lotou o teatro do Clube

Hebraica na noite do sábado, dia 24 de agosto.

 

Ao final do espetáculo, os membros presentes

do Chaverim subiram ao palco e curtiram junto

a banda a música Dancing Queen, umas das

músicas de maior sucesso do grupo.
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PRESIDENTE DO CHAVERIM GANHA CERTIFICADO DO CONSEAS
 

A presidente Ester Tarandach, representando o

Grupo Chaverim e ADERE como titular na área da

pessoa com deficiência, recebeu um certificado na

reunião do CONSEAS - Conselho Estadual de

Assistência Social.

 

O encontro também elegeu novos representantes do

Governo e Sociedade Civil, como o novo presidente,

Marcelo Panico da Fundação Dorina Nowill.

 

O CONSEAS é um órgão vinculado à Secretaria

Estadual de Desenvolvimento Social como um

espaço onde o Estado e Sociedade Civil se

encontram para gestão de ações de proteção e

benefício às pessoas em situação de vulnerabilidade.

A banda ABBA The History - A Salute to Abba faz

homenagem aos 40 anos de formação do grupo

dando sequência aos sucessos da época dos anos 70.

 

50% da arrecadação dos ingressos foi revertida ao

Chaverim para assim dar continuidade às atividades e

oficinas do grupo.
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CHAVERIM FAZ ROTA TURÍSTICA EM SÃO PAULO
 

Os membros puderam fazer um passeio pelos

principais locais da cidade de São Paulo.

 

O grupo seguiu uma rota iniciando pelo bairro Jardins,

continuando em direção ao parque Ibirapuera, onde

fizeram maior parada na parte da tarde para um

lanche em grupo.

 

 

Já aproveitando a proximidade puderam ver o

monumento às Bandeiras e Obelisco. 

 

Depois visitaram o bairro da Liberdade,

popular pelos imigrantes japoneses e por fim o

Centro Histórico de São Paulo onde se

encontra a Catedral da Sé, Pátio do Colégio,

Mosteiro de São Bento, Vale do Anhangabaú,

Teatro Municipal, Praça da República e o

Mercado Municipal!
 

CHAVERIM ESTÁ ENTRE AS 400 MELHORES ONGS DO
BRASIL
 O Grupo Chaverim foi selecionado

para as 400 melhores ONGs do país.

 

O projeto Melhores ONGs para Doar,

realizado pelo Instituto Doar, faz a

seleção com um processo dividido

em 5 temas:

- Causa e Estratégia de Atuação;

- Representação e Responsabilidade;

- Gestão e Planejamento;

- Estratégia e Financiamento;

- Comunicação e Prestação de

Contas;

 

 

O projeto tem como missão

divulgar as ONGs do Brasil

que mais se destacam pela

transparência e gestão nas

suas atuações.

 

A participação é aberta e

gratuita para todas as

associações sem fins

lucrativos, de qualquer

porte e localização

geográfica.

 


