
CHAVERIM NEWS
 

PARTICIPANTE DO CHAVERIM FAZ NARRAÇÃO
DE NOVO VÍDEO DA INSTITUIÇÃO
 

O Grupo Chaverim convidou a participante Dora

Mina para fazer a narração oficial do vídeo de

apresentação da organização.

 

Após a apresentação de teatro no encerramento

das atividades no final de 2019, a narração de Dora

da história de Peter Pan chamou muita atenção

por sua entonação e emoção na fala, surgindo

então a ideia de usar sua voz para o vídeo da

instituição. 

CHAVERIM É CAPA EM NOTÍCIA PUBLICADA PELO PORTAL DO GOVERNO

janeiro/2020

O Grupo Chaverim teve sua fotografia de

apresentação da dança como capa na notícia

publicada pelo portal do Governo sobre a mostra

"Personagens de Contato".

 

A notícia demonstra a inauguração da mostra,

apresentando sua proposta e contendo um álbum

de fotos realizadas no dia da abertura.

 

O Chaverim está em várias destas fotografias

representando a dança israelense.

 

Foto: Governo do Estado de São Paulo

O objetivo é evidenciar as potencialidades que os

participantes apresentam nas atividades,

promovendo seus talentos e trazendo a

visibilidade única de cada um.

 

"Foi uma honra pra mim, foi ótimo. Me sinto
muito bem e depois quero ver os elogios né".

Dora Mina



 

REUNIÃO DE VOLUNTÁRIAS TRAZ MAIOR
APROXIMAÇÃO E UNIÃO AO CHAVERIM
 O encontro aconteceu no começo de

fevereiro para a discussão dos principais

assuntos a serem trabalhados no ano de

2020.

 

Dentre as pautas discutidas tivemos as

mudanças do Chaverim; apresentação e

aproximação das voluntárias; parceria entre

oficinas; planejamentos; depoimentos para

inserção à Rota da Amizade e as

comemorações de 25 anos do Chaverim.

 

O objetivo do encontro foi principalmente a

integração entre os voluntários das várias

oficinas, podendo assim unir os assuntos e

projetos pensando na continuidade de

temas com os participantes.
 

GRUPO CHAVERIM REALIZARÁ PEÇA INFANTIL EM
PARCERIA COM O INSTITUTO GRUPO BOTICÁRIO 

 

@chaverim_amigos /grupochaverim
Keise  Tiffany

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

O musical é apresentado pelo Grupo Trapiche e conta a

história de Babi, uma borboleta que nasceu sem asas e é

destratada pelas demais borboletas por sua deficiência. 

Ao decidir seguir outro caminho, conhece diversos

insetos que a ajudam em sua trajetória como a abelha

Abel,  o caramujo Magnólio e o vagalume Lamparino,

entre outros, cada um com sua particularidade.

 

A peça infantil é composta por dez músicas e aposta na

proximidade com as crianças da nova geração e a

discussão do assunto deficiência com os pequenos!

 

O espetáculo é no Teatro Anne Frank às 16h.

Os ingressos estão disponíveis no site Ticket Fácil e na

Central de Atendimento A Hebraica nos valores de: 

- R$70,00 inteira e para não associados

- R$35,00 meia e para associados

 

A renda será revertida ao Chaverim.

Mais informações em 3818-8878 (Chaverim) ou 3818-8888

(central A Hebraica)


