
CHAVERIM NEWS
 

CHAVERIM FAZ APRESENTAÇÕES DE DANÇA E
CANAPÉS NO PALÁCI0 DOS BANDEIRANTES
 
O Grupo Chaverim participou no dia 16 de

dezembro da exposição "Personagens de

Contato - Inclusão pela Arte", no Palácio dos

Bandeirantes apresentando sua dança e

servindo os canapés que produziram a partir da

oficina Gourmet.

 

Os participantes demonstraram com excelência

os canapés que eles mesmos produziram para a

ocasião junto à colaboração das voluntárias da

Oficina Gourmet e mães presentes.

 

 

CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO TRAZ DIVERSAS APRESENTAÇÕES

dezembro/2019

O domingo (08/12) foi dia de se reunir com os amigos para

as despedidas e o fechamento de mais um ano.

 

O grupo da oficina Gourmet serviu canapés para os

convidados durante a festa, mostrando tudo o que

aprenderam durante o ano.

Tivemos a apresentação do grupo de teatro com a história

de Peter Pan, deixando também sua linda mensagem.

A animada harkada com o professor voluntário Gingi, que

mobilizou todos os convidados para dançarem.

E a apresentação emocionante de piano e voz de Sheila

Vera!

A mostra reúne obras de jovens com deficiência

intelectual demonstrando sua aptidão artística nos

variados formatos de arte. 

A inauguração foi realizada pelo governador de São

Paulo João Doria e a mostra estará aberta ao público

até 15 de fevereiro no Palácio dos Bandeirantes.

 

Nesta oportunidade, nossos participantes foram

capazes de perceber sua própria capacidade além do

que já realizam nas oficinas e a interação no Clube A

Hebraica. Principalmente que são capazes de se

desempenhar num novo ambiente e assumir seu

protagonismo fruto de um processo de aprendizagem,

independência e autonomia.



 

GRUPO CHAVERIM É APLAUDIDO DE PÉ EM
APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL CARMEL
 
A apresentação foi do 39º Festival Carmel

no teatro Arthur Rubinstein onde puderam

por mais um ano demonstrar a dança

judaica da qual praticam todas as terças-

feiras na oficina com os voluntários, o

coreógrafo Alberto Gingi e Camila Trejger. 

 

A dança causou grande emoção e

mobilizou o público que os aplaudiu e

prestigiou de pé ao final.

 

Este ano o tema do festival foi "Herança",

falando sobre a herança de valores,

tradições e cultura através das gerações.

Com o legado deixado aos filhos e a

herança que o judaísmo deixa para o

mundo.

 

CAMPANHA DO DIA DE DOAR SUPERA EXPECTATIVAS 
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Nos três dias de campanha foi possível reunir o

valor de R$14.550,00, marcado por ações de

reflexão sobre a pessoa com deficiência e as

diversas formas de doação.

 

O objetivo foi o engajamento da comunidade e

sociedade, aproveitando os dias para captação de

recursos às comemorações de 25 anos do Chaverim. 

 

O início se deu no dia 30/11 e 01/12 na viagem dos

participantes para Santos junto à Virada Inclusiva

de SP e permaneceu em continuidade em 03/12

com o Dia de Doar e Dia da Pessoa com Deficiência,

ao dia 05/12 com a comemoração do Dia

Internacional do Voluntariado e 08/12 com a

confraternização do Chaverim.

 

O Grupo Chaverim agradece as doações e toda a

mobilização recebida do Dia de Doar. 

Este ano, será aplicado aos projetos de

comemoração aos 25 anos da instituição.


