
Em 11 de março de 2020, a OMS declara situação de pandemia do novo Coronavírus. Em meio à

comemoração do 25º aniversário da instituição, o Grupo Chaverim decide aderir à quarentena na

mesma semana e transformar suas atividades para o âmbito virtual.

Como realizar a sociabilização se o princípio é o distanciamento social? Assim começa um

planejamento imediato para permanecer o atendimento junto as necessidades de cada chanich e

também de sua família. 

Plataformas de vídeoconferência remota se tornaram o ponto de encontro para a equipe,

voluntários, chanichim e famílias. Novos desafios surgiram para lidar com a tecnologia e cada um

no seu tempo, adquirir novos conhecimentos para se adaptar ao meio social virtual.
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ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS,
ESPORTIVAS E DE LAZER

MÚSICA

Zoom, Google Meet, Skype e WhatsApp se tornaram

instrumentos essenciais para realizar o contato a

distância e conscientizar da importância do isolamento

social.

As construções das atividades passaram por muitas

conversas e inúmeras discussões sobre os melhores

formatos a serem adotados para que pudessem atender

às diferentes demandas.

Conseguimos produzir uma rede de comunicação virtual

que atende o aporte emocional individualmente e em

grupo, como também amplia conhecimentos abordando

assuntos necessários de diversas formas.

PINTURA

JOGOS

Atividades utilizando a música como estimulante da

expressão, concentração e também da participação

singular.

Trazer por meio de jogos o entretenimento

e raciocínio. Além de contribuir para um

diálogo entre amigos e a sensação de

contato próximo.

Por meio da pintura trazer a expressão, criatividade

e também auxiliar a diminuição de momentos de

ansiedade.



OS CONVIDADOS A partir da adaptação para o âmbito virtual, surge

a ideia dos voluntários de trazer convidados

especiais às oficinas semanais.

Com a maior disponibilidade de horários que os

encontros a distancia proporcionam, várias

personalidades de locais distantes, puderam trazer

conversas enriquecedoras sobre diversos assuntos

para nossos chanichim.

Os convidados foram:

Elie Horn, Yossi Shelley, Soli Mosseri, Rubinho (ex-

madrich), José Luiz Goldfarb, Marcel Berditchevsky

(guia turístico em Israel), Eduardo Huberman, Andre

Luis Schor, Nelson Rosenbaum ("Nelsinho", guia

turístico que acompanhou o Chaverim em Israel),

Felicio Ramuth (Prefeito de São José dos Campos),

Ester Tarandach e Caco Ciocler.

OFICINAS E

CACO CIOCLER

ELIE HORN

JOSÉ LUIZ GOLDFARB

O ator e diretor de filmes, peças e séries de

televisão, também ex-aluno de dança do voluntário

Gingi, relembrou momentos da infância e contou um

pouco sobre sua profissão.

Elie Horn discutiu o tema "Tzedaka em tempos de

pandemia", apresentando as várias formas possíveis de

doações junto a sua importância e muito ligado ao

judaismo.

Professor da PUC-SP e Diretor de Cultura Judaica da

Hebraica-SP, José Luiz relembrou o início de sua

participação com o Grupo Chaverim e respondeu

várias questões sobre seus conhecimentos em Física,

Cultura Judaica e outros trabalhos em museus e na

TV Universitária.

Yossi Shelley, Embaixador de Israel no Brasil.



VOLUNTÁRIOS E AÇÕES SOCIAIS

As reuniões semanais com voluntárias e as ações sociais

desenvolvidas por elas, permaneceram também

adaptadas para o âmbito virtual.

Em todos os encontros são discutidas ideias e projetos

que deem continuidade aos eventos antes realizados

presencialmente. 

As voluntárias sociais têm cada vez mais contribuído com

a captação de recursos e também campanhas que as

aproximam de nossos participantes.

Os vínculos vão além das reuniões. Elas hoje também

comparecem e acompanham as oficinas semanais, assim,

ampliam o contato com nossos chanichim e famílias.

RIFA

REUNIÕES

O encontros semanais pelo Zoom que tem

por objetivo trazer ideias e ampliar os

eventos virtuais do ano de 2020.

Mobilização da rifa virtual com prêmios obtidos

pelas voluntárias.

Foram sorteados em live no Instagram do

Chaverim um par de brincos Triz por

Aron&Hirsch, um quadro da artista Sima Woiler e

uma cesta personalizada Florence.

Campanha de "Abrace o Chaverim"

compartilhada nas redes sociais.



@chaverim_amigos /grupochaverim

ÀS VEZES, REGRAS E
PALAVRAS MUDAM

Mantenha-se sempre atualizado!

A participação e empenho dos madrichim para

criar as atividades têm sido muito importante e

eficaz.

Iniciaram trabalhos para conscientização das

ações preventivas da doença, adaptação ao

isolamento social, atendimento a partir da

demanda deste isolamento, continuidade das

atividades transformadas a distância, entre outras

ações.

Este contato uniu os laços e vínculos entre os

Chanichim e os Madrichim trazendo

mais  intimidade, respeito e compreensão,

despertando o sentimento de acolhimento de

ambos os lados.

ATENDIMENTOS

Jan
58

Fev
122

Mar
166

Abr
229

Mai
150

Jun
228
Jul
202 Total de 1155

Keise  Tiffany
Comunicação e Divulgação

keise.tiffany@chaverim.org.br

Equipe de Madrichim durante as reuniões virtuais

MADRICHIM


