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Carta da Diretoria
Querida família chaverim,
Olá pessoal, como vão todos?

Estou aqui porque consegui arrumar um espaço, cavado, diga- se de passagem. Sabem como? Empurrei um
pouco o meu vizinho da esquerda e um pouco o da direita, o de cima e o de baixo e pronto cá estou.
E porque fiz isso?  Por dor de cotovelo dos meus amigos do Chaverim News que todo mês escrevem algo, e eu
nada. Portanto, sou o caçula deste time, mas pretendo colaborar com ele por muito tempo.
Curiosos, hein.....?  Vou dar uma dica: por mim, ou melhor, por nós, passam as decisões que norteiam o
Chaverim.
Adivinharam?
Acertou quem disse “Comissão Executiva”.
Vejam só a confusão que arrumei com essa minha entrada intempestiva, pois não sei que título dar a esse
nosso cantinho. Por isso mesmo peço que vocês nos mandem sugestões para podermos escolher uma.
Bem, chega de conversa e vamos ao que interessa:

Como todos sabem, estamos em meio a uma pandemia e temos que ficar em casa. Isso mudou
completamente o comportamento das pessoas e principalmente das empresas, pois, sem os funcionários para
trabalhar elas não sobrevivem e fecham, gerando desemprego. Surgiu então uma outra possibilidade, a de
usar o que a modernidade nos oferece: a tecnologia (Wi Fi – Internet). Fazendo uso dessas ferramentas,
muitas empresas decidiram, para não fecharem, que seus funcionários trabalhassem remotamente de suas
casas pelo computador, porém, com redução de salários, que uma nova regulamentação do governo, baixada
durante a pandemia, permite.

Dessa forma, todos, sem exceção, foram afetados, inclusive o grupo Chaverim, E mesmo com todas as
perspectivas negativas, a Comissão Executiva do Chaverim, apesar das drásticas reduções nas contribuições e
donativos, não reduziu nenhum salário, nem tampouco demitiu nenhum colaborador. Muito pelo contrário,
ainda deu como incentivo, um bônus para ajudar nas despesas com a internet. Tudo isso foi pensado para
que as atividades de final de semana e as oficinas continuassem a proporcionar entretenimento e diversão aos
nossos chanichim.

Comissão Executiva por:

Jacques Cohen

PS: Viram meus amigos, também dei meus pitacos.
Por hoje é o que tínhamos a relatar. Na próxima edição tem mais.



O Grupo Chaverim participou do 49º Festival de Danças

Folclóricas Internacionais.

O evento realizado pela Sociedade Brasileira de

Cultura Japonesa e de Assistência Social - Bunkyo traz

todos os anos atrações de grupos de diferentes países.

Este ano as apresentações foram digitais e reuniram os

melhores momentos da edição anterior junto ao lema

da instituição: "Um sonho de Harmonia entre Povos".

O Grupo Chaverim é o único que representa Israel e em

sua participação, mostrou muito bem sua dança e

diversidade.

A live está disponível no YouTube como Bunkyo digital.

A Oficina Eu e Psi, que neste último mês ganhou novos

integrantes, está abordando assuntos que estimulam a

autorreflexão de nossos participantes.

Os últimos encontros trouxeram os temas: 

- Família, mostrando as diferentes possibilidades de se

formar uma família e cada chanich expressou o que para

eles significava o assunto; 

- Diversidade de opiniões, que discutiram o respeito

que estas opiniões diferentes precisam, finalizando com

uma dinâmica de perguntas e respostas para se perceber

como cada um pensa diferente;  

- Respeito e justiça social, com o objetivo de fazer com

que eles identificassem o que era justo de se fazer nas

ocasiões apresentadas e refletir sobre as várias formas de

respeito;

- Arrependimento e perdão, momento em que

perceberam que orgulho foi a palavra mais usada

quando pensavam no que os impedia de perdoar.

Em todos os encontros, cada participante tem seu

momento para expressar sua opinião e contribuir com

ideias e pensamentos.

CHAVERIM FAZ PARTICIPAÇÃO VIRTUAL NO FESTIVAL
BUNKYO

OFICINA EU E A PSI TRAZ ASSUNTOS PARA
AUTORREFLEXÃO DOS CHANICHIM



Keise  Tiffany
Comunicação e Divulgação

keise.tiffany@chaverim.org.br
@chaverim_amigos /grupochaverim

No fim de semana do dia 13 de setembro, foi a

comemoração do pré Rosh Hashaná do

Chaverim!

As famílias, voluntários, madrichim

(monitores) e colaboradores se reuniram

virtualmente para a celebração dos costumes

da festa.

Os familiares se dividiram para demonstrar as

comidas e costumes da cerimônia, como por

exemplo, a Chalá (pão trançado), a maçã, a

romã, o mel e o peixe.

Também foi feito o acendimento das velas e o

toque do Shofar!

O encontrou encerrou com vídeos de nossos

participantes e os monitores com as

felicitações para o ano segunite.

COMEMORAÇÃO VIRTUAL DE ROSH HASHANÁ TRAZ UNIÃO
ENTRE AS FAMÍLIAS

Quando em março nosso mundo se tornou digital, nos vimos com alguns desafios. Como continuar as atividades
socioculturais e de lazer e oficinas mesmo que virtualmente junto com uma nova estruturação do Chaveim? Foi um
desafio, estamos vencendo pouco a pouco. Questionamentos surgiram como: Será que todos os Chanichim tinham
acesso à tecnologia? 

Com muito trabalho e dedicação da equipe técnica e dos madrichim, com apoio da diretoria/comissão executiva,
conseguimos encontrar alternativas adaptar, fazer alterações e dar atenção para que os chanichim e familiares
pudessem participar das atividades oferecidas virtualmente e quantas novidades foram apresentadas. Esse ainda é um
processo constante pois dia a dia nos deparamos com desafios, problemas na conexão, falta de memória nos aparelhos,
dificuldade com algum aplicativo. 

Juntos pudemos enfrentar nossos medos e dificuldades, até aversões, testamos diversas tecnologias  e continuamos as
reuniões com voluntárias sociais, voluntários de oficinas, com a equipe técnica administrativa, com madrichim,
diretoria, Comissão Executiva e nossos grupos de trabalho. Temos muitos projetos e parcerias em andamento.
Contato com jovens para nos auxiliar com nossos chanichim e familias, ajuda com a tecnologia, organizações para
troca de experiências e mobilização pela causa da deficiência. O saldo é positivo porque todos juntos aprendemos,
conquistamos e estamos nos desenvolvendo.
Mensalmente estaremos aqui para partilhar um pouco do trabalho e seu desenvolvimento.

Mensagem de Debora Deutsch e Ester Tarandach


