
O Chaverim teve participação na live em

comemoração dos 72 anos da Independência de

Israel. A transmissão no Facebook da página

criada para a ocasião chamada de "Israel 72 em

casa" teve em torno de 8.300 visualizações.

 

No minuto 36 do vídeo, vemos a apresentação de

dança do Chaverim no festival Carmel de 2019. 

E aproximadamente no minuto 54, apresentam a

poesia adaptada para o português do voluntário

e coreógrafo do grupo, Gingi.

 

A live foi vista mundialmente, com duração de 2

horas e 25 minutos e contém também

apresentações de outros grupos do mundo,

conversas e vídeos descontraídos para o público.

 

Os encontros a distância no fim de

semana têm sido muito esperados

pelos usuários.

 

Os madrichim (educadores) e

familiares registraram como os

participantes estavam reagindo

durante as atividades que estão sendo

realizadas por ligações e vídeos.

 

Durante o contato todos conversam,

jogam juntos, desenham e

compartilham um pouco de como

estão passando pelo período de

isolamento.

EQUIPE DE EDUCADORES MOSTRAM OS ENCONTROS COM
PARTICIPANTES
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AÇÃO DO CHAVERIM MOBILIZA ABRAÇOS VIRTUAIS

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS MOSTRAM SUAS
COMEMORAÇÕES A DISTANCIA

 No início do mês nossos participantes

Décio Zatyrko e Daniel Beresin

compartilharam os aniversários com o

grupo do Chaverim.

 

As famílias mostraram as comemorações

cada um em sua casa e com os amigos

mandando suas felicitações virtualmente

por mensagens e imagens para que

mesmo distantes, comemorassem unidos.

 

Vários aniversários estão sendo

compartilhados e os participantes se

sentem mais próximos podendo desejar

sua mensagem de carinho.

A ideia surgiu para promover fotos com um

abraço virtual para unir todos neste momento

de isolamento social.

 

A equipe técnica e de educadores deu início

com os seus abraços e depois os participantes,

voluntários, famílias e outras pessoas

continuaram a corrente.

 

Com as fotos, foram produzidos vídeos

especiais e montagens com todos os

participantes demonstrando seu afeto.

 

As várias fotos enviadas estão circulando nas

redes sociais do Chaverim toda semana junto a

hashtag #abraceochaverim.

@chaverim_amigos /grupochaverim

CONTINUE A AJUDAR O CHAVERIM!
Apesar destes momentos difíceis, continuamos a manter o Chaverim ativo e presente sempre. Foi

elaborado um importante   plano de trabalho de atenção, respeito e comunicação direta com todos os

nossos chanichim e seus familiares, pelos meios de comunicação: por telefone, WhatsApp, e-mail,

Facebook, Instagram e o Chaverim News. Neste sentido, temos um pedido especial a fazer: precisamos

contar com sua contribuição, para garantir o pagamento de nossos colaboradores e das obrigações 

que o trabalho exige para podermos manter vivo o Chaverim e a nossa responsabilidade 

com toda a família Chaverim. Juntos somos mais fortes!


