
Em  meio ao isolamento social, as lives se

tornaram frequentes na redes sociais como um

meio mais informativo e interativo com o

público. E o Grupo Chaverim também iniciou a

realização de lives na rede social Facebook.

 

A primeira foi com a participação das voluntárias

Sarita Sarue e Daniela Karmeli com mediação de

Debora Deutsch, nossa gestora. 

O assunto abordado foi a Resistência Cultural em

Tempos de Isolamento Social.

 

Em seguida, a live foi com a equipe da oficina Eu

e a Psi, mediada pela professora mestre Marcia

Dilburt Vaisbih e seus alunos Angela, Rodrigo e

Nathalia, estagiários do 10º semestre de

Psicologia da Universidade Nove de Julho,

falando sobre a Utilização de Instrumentos

Mediadores para a Interação Social em Época de

Isolamento.

A equipe de voluntárias sociais teve a

ideia de elaborar um vídeo demonstrando

beijos virtuais para dedicar aos nossos

participantes.

 

No vídeo, elas se maquiam com um

batom, mandam um beijo e o repassam

ao lado como se estivessem entregando

uma à outra.

 

O clipe ficou bem dinâmico e trouxe uma

aproximação das voluntárias com os

participantes.

A edição é de Debora Mifano.
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As lives estão disponíveis no YouTube do Chaverim e os links estão junto deste arquivo.
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INTEGRANTES DO CHAVERIM PARTICIPAM DE LIVE
COM CHEF JIMMY OGRO

 O convite foi feito pelo Clube Social Pertence

para o desafio do chef Jimmy Ogro, realizado

para lançar o Projeto Temperos Especiais de

2020. 

 

Nossos participantes David Goldzveig e Vicki

Tuchmajer puderam fazer parte do encontro. 

 

Para ingressar a live, os participantes

enviaram um vídeo preparando uma receita

com até 5 ingredientes.  Depois foram

selecionados e puderam aprender a fazer na

oficina  ao vivo Quesadilla, uma tortilha

mexicana, que foi o prato apresentado no dia

02/06, no YouTube da instituição Pertence. 

As oficinas semanais voltaram a cumprir sua

rotina mas agora, virtualmente. 

 

As aulas da Oficina de Cultura e Música Judaica 

Ilana Zucker e da Oficina Gourmet, passaram a

ser realizadas pelo Google Meet, a fim de que

todos pudessem acompanhar juntos os

ensinamentos de ambas.

 

Anteriormente as atividades eram gravadas e

repassadas ao participantes. Com o novo

método, houve uma maior interação e

aprendizagem de todos juntos. 

 

A plataforma é também utilizada nas atividades

de fim de semana.

AULAS DO CHAVERIM PASSAM A SER REALIZADAS AO VIVO

@chaverim_amigos /grupochaverim

DOE SUA NOTA FISCAL POR FOTO!
Você pode contribuir com o Chaverim compartilhando seu Cumpom Fiscal a

partir de uma imagem!

Ao fazer uma compra, peça a Nota Fiscal Paulista sem CPF

Depois tire uma foto da nota e envie para o WhatsApp do telefone 11 99228-8270

 

Pronto! Você estará contribuindo com o Grupo Chaverim.


