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Carta da Diretoria
Olá pessoal, estou de volta. 

Como prometi no Chaverim News de Setembro/20, vamos nos encontrar com frequência, para ser
mais preciso, mensalmente. 
Não há muito o que comentar nessa época de pandemia uma vez que as rotinas continuam as mesmas
e alguns dias se tornam até aborrecidos. Porém, a vida segue seu curso, e por falar nisso queremos
relembrar que há 25 anos atrás, por iniciativa da Ester, que sempre teve um olhar para as pessoas com
deficiência intelectual e dificuldades psicossociais, percebendo a inexistência de organizações que se
dedicassem a atender esse público, teve a iniciativa de reunir algumas famílias entre elas Isac e Mirna,
e lançou a ideia de se formar um grupo de pessoas que pudessem entreter por algum tempo, aos fins
de semana, os filhos especiais que teriam atividades por algumas horas sem a presença dos pais. Assim
nascia o Grupo Chaverim, e com muito amor e dedicação ele foi crescendo e encorpando até virar
uma ONG. 

Bem, são inúmeras as conquistas alcançadas, nunca dando o passo maior que a perna e assim subindo
degrau por degrau até onde nos encontramos. Estamos hoje classificados no ranking entre as
melhores ONGs do nosso país. Mas, 25 anos não são 25 dias e com o dinamismo dos dias atuais e o
desgaste natural da administração, além de cumprir com a obrigação estatutária, Ester, na última
reunião do Conselho e  Isac Fuks (tesoureiro), pediram desligamento dos respectivos cargos, para dar
lugar a uma nova diretoria. 
Não..., não fiquem tristes pois Ester não vai abandonar o Chaverim que ela com tanto carinho criou e
viu crescer. Será a Presidente Honorária. E, ambos, Ester e Isac continuam a fazer parte da Comissão
Executiva e além do mais, ela ainda estará dando um considerável suporte na área técnica. Portanto o
destaque desse mês é a eleição da nova diretoria , cujos nomes relatamos abaixo:
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As oficinas permanecem com a participação

especial de diversos convidados. Desta vez, a

Oficina de Cultura e Música Judaica - Ilana

Zucker Z'l e a Oficina Gourmet, trouxeram

momentos dinâmicos a partir da música e

também na culinária.

Na Oficina de Cultura e Música Judaica - Ilana

Zucker Z'l, tivemos a participação de Eneida

Laís e Tarcísio Góes para cantar e alegrar nossa

tarde. A participação foi com muita dança e

animação aos participantes, que dançaram

junto.

Já a Oficina Gourmet produziu um encontro

aberto ao público com a participação de Susi

Zarembski. Ela nos ensinou a fazer suas incríveis

empanadas argentinas com muita animação e

cuidado. Assim nossos participantes também

puderam fazer juntos os processos.

Os encontros levaram um momento diferente

para nossos participantes.

O Grupo Chaverim participou do

encerramento do Festival Hava Netze

Bemachol da Hebraica-Rio.

O evento aconteceu virtualmente devido

à pandemia e a programação contou

com lives de diversos temas, maratonas

de harkadas, workshops e lives com as

apresentações dos anos anteriores dos

grupos participantes.

O vídeo está disponível no Facebook na

página "Festival Hava Netze Bemachol" e

o Grupo Chaverim aparece a partir do

minuto 23.

CHAVERIM FAZ APRESENTAÇÃO EM MAIS UM FESTIVAL
VIRTUAL

CONVIDADOS ESPECIAIS DAS OFICINAS TRAZEM MAIS
ANIMAÇÃO AOS PARTICIPANTES



As reuniões semanais do Chaverim seguem

com ideias e organizações de nossas

atividades.

Cada encontro tem um foco específico para

que, mesmo separados, possam dar a

atenção necessária às atividades de fim de

semana, oficinas, eventos, entre outros.

Atualmente são realizadas: reuniões Técnico

Administrativas, reuniões da Diretoria e

Comissão Executiva, reuniões de Voluntárias

Sociais e Voluntárias de Oficinas e as

reuniões de Madrichim.

FIQUE ATENTO QUE DIA 1 DE DEZEMBRO É DIA DE DOAR E
O GRUPO CHAVERIM ESTÁ PARTICIPANDO! 

REUNIÕES TÉCNICAS PERMANECEM COM FOCO NOS
PROJETOS DO CHAVERIM

Reunião de Voluntáias Sociais

Oi pessoal,

Neste último mês tivemos diversos desafios no Chaverim! Tínhamos a mudança de diretoria, o Bingo

virtual para organizar, nossas atividades para planejar e já estamos começando a pensar em 2021.

Imaginem só, nem acabamos este ano e já precisamos pensar no próximo!!! Mas é importante avaliar

com muito carinho tudo que fizemos este ano, as adaptações que precisamos fazer para manter tudo

funcionando mesmo a distância para determinar como pretendemos continuar atuando.

Formamos um grupo de trabalho para discutir as estratégias e as possibilidades que podem ser

importantes para o Chaverim e temos nos reunido semanalmente para pensar junto.

Você tem sugestões? Críticas? Dúvidas? Estamos aqui para construir juntos os próximos 25 anos do

Chaverim!!!!

Debora Freund Deutsch - gestora



O Rito da Passagem

Parece que foi ontem, quando comecei a conversar com 4 pais,
sobre seus anseios frente ao filho com deficiência. Não foram
poucas as afirmativas mas de maior impacto vinha com o medo da
morte e quem iria cuidar deles. Mas qual seria este momento? O
que poderíamos fazer juntos? Pensamentos, reflexões vieram à tona
e a possibilidade de criar uma proposta onde eles poderiam estar e
possibilitar romper a exclusão social, dando um espaço de tempo
aos pais, enquanto seus filhos poderiam ser atendidos no final de
semana. 

Uma história que começou a ser construída humildemente com a
proposta de 4 pais, Isac e Valde faziam parte deste pequeno grupo,
com a participação de alguns voluntários que acreditavam na
importância de termos um espaço social na nossa comunidade.
Sonhamos, discutimos, refletimos qual o caminho a ser percorrido.
Encontramos, romper a exclusão social com a criação de uma
proposta de Sociabilização, que foi se solidificando por muitas
mãos, muitos pensadores. A Hebraica nos acolheu e passou a ser a
nossa casa, encontramos o apoio e a parceria com todos os
presidentes, seus diretores e colaboradores dos mais diferentes
departamentos.

São 25 anos de um trabalho intenso, agradecemos por poder
estarmos juntos, com os pais e os nossos chanichim, equipe de
colaboradores, madrichim, voluntários e amigos do Chaverim, a
Hebraica e por todos aqueles que passaram por esta construção,
deixando sua marca e saudades. 
Gostaria de falar muito, porque foi uma linda história, com acertos
e erros, momentos de muita luz, sol irradiante e momentos mais
nebulosos, de chuva torrencial, mas ninguém esmoreceu porque
todos tinham e tem um ideal, buscamos juntos várias vezes
alternativas que viessem a garantir a qualidade do trabalho,
visibilidade, credibilidade e saúde financeira e principalmente a
felicidade e o desenvolvimento de nossos chanichim, cada um na
sua singularidade e de suas famílias, além da participação,
integração e inclusão na comunidade e na sociedade.



@chaverim_amigos /grupochaverim

Acreditem o Chaverim foi pioneiro e transformador, criou sua
metodologia de trabalho com a flexibilidade para atender as
necessidades dos nossos chanichim, sua família, avanços
tecnológicos. Nestes anos de experiência envelhecemos e, hoje
temos uma nova realidade a ser trabalhada, ou seja, o
envelhecimento e a longevidade dos nossos chanichim e das
famílias.

Chegou o momento de com muito carinho e alegria, podermos
fazer o rito da passagem, uma proposta estudada, organizada,
maturada que vem no encontro do crescimento do Grupo
Chaverim, acreditando na sabedoria, força, garra, dedicação,
entusiasmos e energia desta próxima diretoria, que é a
continuidade de um trabalho que vem sendo construído há
muito tempo.

Não estamos saindo do Chaverim, estamos sim em novos
caminhos, agora de um Conselho formado de amigos,
profissionais que estarão emprestando seu saber para a
continuidade deste importante trabalho. Auxiliando a
diretoria, os colaboradores, voluntários e os nossos chanichim.
Fortalecendo a relação interna e no mundo externo para que
alcancemos maior visibilidade e possamos trazer novos
chanichim que possam vir a se beneficiar de nosso trabalho.

Tenho que agradecer a todos que fizeram esta história, uma
história digna, transparente, acreditando que juntos formamos
a grande Família Chaverim. 
Estou muito feliz por havermos alcançado mais este degrau
com a certeza que novos serão solidificados e a continuidade
será preservada pela participação de todos os atores que
acreditam na causa e na sua responsabilidade.

Muita sorte e vamos continuar juntos, com certeza.

Keise  Tiffany
Comunicação e Divulgação
keise.tiffany@chaverim.org.br

Ester Tarandach


