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TRADICIONAL CHÁ BINGO DO CHAVERIM É
SUCESSO EM MAIS UM ANO
 E em meio às alturas do Edifício Itália,

aconteceu o nosso tradicional Chá Bingo.

 

A tarde do dia 28 de outubro foi repleta de

alegria e animação. Foram horas de canto do

Bingo com muitos prêmios sorteados, um

tempo para conversas e junto à vista

agradável do Terraço Itália. 

Com todo o trabalho das voluntárias sociais,

foi possível a organização de sorteios e um

grande esforço na arrecadação dos brindes e

sua distribuição.

 

Todos os prêmios foram doados ao Chaverim.

outubro/2019

 

CHAVERIM PARTICIPA DAS "24 HORAS NADANDO EM PROL DA
EDUCAÇÃO"
 No domingo, dia 06 de outubro, o Chaverim

participou, ao lado de convidados do

Movimento Juvenil Habonim Dror, as “24 horas

nadando em prol da educação judaica”, evento

voltado para arrecadar recursos ao Programa

de Fundo de Bolsas.

 

Graças a doadores multiplicadores (matchers),

cada real doado, seja pelas famílias ou pela

comunidade, teve seu valor multiplicado.

O Grupo Chaverim, marcou sua presença e

contribuição ao projeto, nadando e fazendo

sua doação.

Esse ano contou com aproximadamente 145 presenças, o

que abrilhanta sempre o evento e reforça a credibilidade

e a importância do Chaverim.

 
Eu não trabalho no Chaverim, eu faço parte dele. E pra mim é
uma satisfação. A gente aprende muito mais do que ensina. E
fazer eventos como esse é para que nada falte a eles.

Marli Mifano - voluntária do Chaverim
 

É uma oportunidade incrível de participar de um evento que
beneficia uma instituição maravilhosa e ainda traz prêmios
fantásticos e uma tarde agradável.

Cláudia Hemsi Leventhal - participante 
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OFICINA "EU E A PSI" REALIZA ATIVIDADE REFLEXIVA
E DE AUTONOMIA COM OS ATENDIDOS
 
Já parou pra pensar no ciclo da vida?

A atividade do dia 25 de outubro trouxe um momento

nostálgico aos participantes.

 

Iniciaram como uma linha do tempo da vida.

- Fizeram uma preparação de antes do nascimento

organizando objetos e brincadeiras para a chegada do

nascimento;

-As brincadeiras de um bebê para o descobrimento da

vida o fazendo de olhos vendados para estimular essa

descoberta;

- O raciocínio de uma criança que em meio a

curiosidade procura crescer e evoluir, formando então as

palavras junto a imagens da mesma;

- A passagem para a adolescência e as mudanças de vestuário e personalidade, em que escolheram

as roupas que a boneca representada no celular usaria;

- A construção das várias possibilidades de família montando a partir dos bonecos na mesa;

- Enfim o pensamento de como serão quando envelhecerem e o que estarão fazendo representados

nos próprios desenhos; (puderam até se ver mais velhos a partir de um aplicativo que o voluntário

Julio transformou com a foto deles a expressão mais velha).

E por fim, uma reflexão de toda essa passagem da vida na praça Carmel e como estão aproveitando

ela agora. 

CHAVERIM FAZ CELEBRAÇÃO
DE SUCOT
 
Na terça-feira, dia 15 de outubro, o Chaverim recebeu

Wagner da Sinagoga da Hebraica para a realização da

cerimônia de Sucot.

Todos se reuniram no local parecido com uma Sucá

(cabana), foram explicados os conceitos judaicos da

celebração, participaram das rezas e bençãos e ao final, um

lanche coletivo foi feito para fechar com chave de ouro.

 
Em Sucot, as plantas usadas como cobertura para o teto

da sucá lembra da proteção divina quando os

antepassados viajavam no deserto. E as Quatro Espécies

são uma expressão de unidade e fé na onipresença de

D'us. 


