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Carta da Diretoria
Olá pessoal, espero que estejam todos bem.

Serei breve pois há outras informações ao longo desse informativo bastante importantes e
interessantes que gostaria que tomassem conhecimento. 

Apesar da pandemia, o Chaverim continua trabalhando com muito afinco, sempre visando
deixar os chanichim contentes com as atividades e as lives. Bem, esses esforços têm se
mostrado compensatórios.

É com muita satisfação e orgulho que o time Chaverim concorreu e foi agraciado com um
prêmio cujo tema foi: “sobre como o Chaverim está enfrentando e tendo que se reinventar
nas suas atividades diárias, frente à pandemia".

Esse concurso é promovido anualmente pela Fundação Samuel Klein e os vencedores são
anunciados no “Evento da Semana Samuel Klein”, sendo o tema desse ano - Da Tradição à
Reinvenção.
Destaco também que dentre as centenas de participantes somente três são agraciados
com prêmios e o Chaverim esse ano foi um deles.

Parabéns Chaverim!

Tivemos também nesse evento a participação de Marc Tawil, nosso embaixador e
estrategista de comunicação que apresentou um talk especial. “Competências Reais, As
Habilidades do Futuro”.

Para chegarmos a ter esse reconhecimento foi necessário muito empenho e dedicação das
pessoas envolvidas, tendo estas que se desdobrarem, especialmente devido ao nosso
reduzido quadro atual.

A boa notícia é que as vagas foram recentemente preenchidas e os novos colaboradores
devidamente orientados para iniciarem e aliviarem a carga de trabalho dos demais.

Boa sorte e sucesso aos novos integrantes. Jacques Cohen



A Oficina Eu e a Psi trouxe neste mês vários

temas que estimularam a compreensão e

cooperação entre os próprios participantes.

Os encontros tiveram os assuntos "coragem",

onde conversaram sobre situações que eles

tinham medo e que podiam, aos poucos,

conseguir ter sua própria coragem com cada

um dizendo conselhos do que seu amigo podia

fazer para desenvolvê-la. 

E "dar e receber", onde os participantes

começaram com elogios entre eles e depois

pontuaram as atitudes que poderiam fazer, que

não fossem materiais. Assim, perceberam que

as atitudes imateriais tinham bem mais

impacto que um presente físico.

Durante as oficinas foi possível perceber a

aproximação entre eles, principalmente

melhorar a proximidade neste meio virtual.

O Grupo Chaverim foi um dos três ganhadores do

Concurso Cultural da Semana Samuel Klein 2020, da

Tradição à Reinvenção.

O projeto "Chaverim na Era da Inclusão Digital" foi

escolhido pelo prêmio que homenageia instituições

e iniciativas que transformam o meio social.

Assim como nos anos anteriores, a Semana Samuel

Klein é uma grande oportunidade de expressar

publicamente a razão de existência do Instituto, que

homenageia o legado filantrópico de Samuel Klein. 

O encontro virtual teve a participação de nossos

embaixadores Marc Tawil, estrategista de

comunicação, que apresentou o talk especial

“Competências Reais, As Habilidades do Futuro” e

com mediação de Elisa Tawil, que anunciou o

Chaverim como vencedor. 

CHAVERIM É UM DOS PREMIADOS NA SEMANA SAMUEL
KLEIN

OFICINA EU E A PSI PROMOVE TRABALHO EM EQUIPE
ENTRE OS PARTICIPANTES 



A pandemia nos trouxe benefícios. Alguns podem pensar que esta ideia é estranha, mas através da

internet rompemos barreiras. Muitos nos conheceram, conheceram nosso trabalho e passaram a

valorizar ainda mais o Chaverim.

Os Chanichim, as famílias, os voluntários, os colaboradores, diretoria e todos os amigos do Chaverim

mantiveram essa família unida e sempre ativa mesmo com os percalços deste ano.

Em novembro o Chaverim cresceu!

Novos integrantes passaram a fazer parte da Equipe técnica e administrativa.

Luciana Fortunato, passa a ser a assistente social e a continuar o trabalho com as famílias; Luciana
OCampos passa a nos apoiar com os assuntos administrativos; Josi coordenará a as Atividades

Socioculturais e de Lazer, e Wilson coordenará as Oficinas.

Sejam bem vindos!

Com o time completo, planejaremos 2021 com muita dedicação, ultrapassando os desafios e com

novas propostas.

Ester Tarandach, conselheira do Chaverim, e a

gestora Debora Deutsch, abordaram o

assunto inclusão, trazendo como exemplo o

Grupo Chaverim na live Sessão Eitan, no

Facebook do Eitan Brasil.

Elas falaram sobre os processos de inclusão

do Chaverim, bem como a de todas as

pessoas com deficiência em nossa sociedade.

A live foi importante para esclarecer novos

conceitos e discorrer abertamente o assunto,

promovendo informações e conhecimento

sobre inclusão social.

 CHAVERIM PARTICIPA DA SESSÃO EITAN DISCUTINDO
SOBRE INCLUSÃO

Debora Freund Deutsch - gestora

Boas Vindas!

A live está disponível no Facebook do Eitan Brasil. O

link está anexo no início da newsletter.



Nós, da equipe de madrichim, estamos muito contentes
com a mais nova conquista do prêmio Samuel Klein para
o Grupo Chaverim, e o seu reconhecimento frente aos
novos desafios na era digital, proporcionando aos
participantes, por meio das tecnologias, a participação 
 nas atividades online. 

Nós, que estamos na linha de frente das atividades
sócio-culturais e de lazer, sabemos da importância de se
manter um projeto dessa excelência, e não podemos
estar mais orgulhosos e honrados por fazer parte dessa
história. 

Que o Chaverim possa continuar entregando um
trabalho de qualidade até que chegue o dia em que
vamos poder nos encontrar e se abraçar. 

Viva o Chaverim!

Chaverim na Era Digital

Equipe de Madrichim



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

Keise Tiffany

"Como ensinar conteúdos tecnológicos a distância?"

Parece uma pesquisa no Google mas esta foi a primeira pergunta que me fiz em março quando surgiu a
pandemia e o desafio de realizar todas as atividades pelas plataformas de vídeo. Elas não podem parar
né?

Pode parecer bem fácil para muitos de somente precisar apertar alguns botões, mexer a tela do celular
e computador para ajustar a câmera, mas e quem nunca foi muito próximo a toda esta tecnologia?

Então começou a Saga Chaverim da Tecnologia, era nossa única forma de estarmos juntos e que
inicialmente, parecia ser temporário, mas com o tempo se tornou nosso ponto de encontro.

Foram muitas a dúvidas dos chanichim, familiares e voluntários. "Como que entra no Zoom?", "Apareceu
isso na minha tela, o que eu faço?" E depois de um tempinho, com algumas dicas e ligações, passaram
a ser... "Me manda o link por favor que eu quero participar?" "Pode me mandar o convite da live de
amanhã?" "Me confirma que eu vou entrar".

Foi assim que sem percebermos, estávamos imergindo todo o Chaverim na inclusão digital e que
posteriormente se tornou o projeto Chaverim na Era Digital. E se valeu a pena as minhas ajudinhas para
eles conseguirem abrir a câmera ou entrar no Zoom sozinhos... Ah se valeu e acredito que todos
puderam perceber a evolução de cada um deles neste período.

Este foi só um capítulo da Saga Chaverim da Tecnologia, que eu dei um "empurrãozinho". Os próximos
capítulos são eles quem escrevem.


