
CHAVERIM NEWS

Neste mês de junho o Grupo Chaverim recebeu o

jornalista Marc Tawil e sua esposa, a mentora

Elisa Tawil como embaixadores do Chaverim. 

 

O convite veio a partir da presidente Ester

Tarandash e Patrícia Weisman para que ambos

pudessem participar ativamente de ideias e

sugestões para o Chaverim e, como

embaixadores, atuarem na missão de romper os

prejulgamentos e transformar as atitudes da

sociedade pela qual são inconformados.

 

 

CHANICHIM PINTAM JUNTO A NEIL KERMAN EM
OFICINA ESPECIAL
 

 

JORNALISTA MARC TAWIL E ELISA TAWIL TORNAM-SE
EMBAIXADORES DO CHAVERIM

 

Na tarde do dia 18, os chanichim fizeram uma oficina de

pintura junto ao artista americano Neil Kerman, onde

puderam criar seus próprios quadros e ter contato com

a arte abstrata.

 

Iniciaram aplicando as tintas sobre a tela, fazendo uma

mistura das várias cores e movimentos diversos para a

composição da arte e por fim, Neil finalizava mesclando

estas cores para formar o quadro. 

Desta forma, tinham liberdade para usar a criatividade e

expressarem sua vontade da forma como se sentiam.

O resultado das obras encerrava sempre diferente

devido à mistura das cores e como foram aplicadas.

 

Kerman cria a partir da arte química abstrata, um

formato nas artes visuais que não representa objetos

próprios da nossa realidade concreta. Assim, utiliza as

cores para criar alegria e estimular visualmente a

mente. 

 

A deficiência intelectual, como qualquer deficiência,
não é um 'problema' dos pais, é um desafio nosso.
Porque só será bom, se for para todos. 

Marc Tawil

Ele também projeta e implementa programas individualizados

como modalidades terapêuticas no tratamento de deficiências

e doenças a fim de otimizar a saúde e bem-estar de seus

atendidos e estimular a criatividade.

Edição do mês de junho



Em uma das oficinas Gourmets deste mês, os

chanichim fizeram a confecção de canapés com

vários legumes, verduras e patês, e ao final

distribuíram pelo clube Hebraica para mostrarem

o trabalho realizado.

 

Foram formadas duplas acompanhadas pelas

voluntárias e os próprios chanichim andaram pelo

clube fazendo apresentação do que continha cada

canapé e servindo aos funcionários, associados,

crianças e demais visitantes que aceitavam

experimentar, sempre enfatizando o amor e

carinho na composição.

 

Essa atividade trouxe à eles o sentimento de

determinação e identificação de que são capazes

de produzir o que quiserem com total autonomia.

Este que é o objetivo que as voluntárias trouxeram

para incrementá-los e potencializá-los.

 

Com muita emoção na partida, todos

expressaram em depoimento o que

aprenderam e levaram das atividades, sendo

uma troca entre os voluntários e membros,

finalizando com premiações em medalha aos

presentes integrantes, que pontuavam a

característica mais marcante de cada um. O

fim foi comemorado com muita música e

comida.

 

Para o próximo semestre, novos estagiários

terão a oportunidade de conhecer e aprender

com os chanichim. Ficando o mais importante

a troca e alegria que todos levarão a cada

ciclo, mesmo não permanecendo mais

períodos!

 

Em comentário final, Juliano Ferreira, um dos

alunos voluntários descreve o momento como

"uma experiência linda". 

CHANICHIM FAZEM DISTRIBUIÇÃO DE CANAPÉS
PRODUZIDOS EM OFICINA

 

ALUNOS VOLUNTÁRIOS DE PSICOLOGIA SE
DESPEDEM APÓS FIM DO SEMESTRE

 

@Chaverim_amigos /grupochaverim

Com o fim do primeiro semestre, os alunos voluntários da

oficina Eu e a Psi se despediram dos chanichim para

encerrarem sua formação.
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