
1) PESSACH

Gostaríamos de nos certificar que todos tenham em suas casas Matsot e  
estamos fazendo um pool de doações e entregas das mesmas para quem não  
as tenha adquirido ainda. Para oferecer e pedir, faça contato com Patricia Magier, 
patriciamagier@globo.com       99984-9171

2) BIKUR CHOLIM  – VISItAS VIRtUAIS A dOEntES

Oferecemos visitas de apoio por aplicativos que serão efetuadas por voluntários. 
Pedimos que aqueles que gostariam de se dedicar a este serviço e doar de 
 seu tempo e compaixão, que entrem em contato com Vanya Dodeles,  
Vanya@dodeles.com.br       99192-2109. Da mesma forma os que desejarem  
receber estas visitas devem utilizar o mesmo contato. Cuidadoras, se possível, 
podem intermediar este serviço entre visitante e visitado.

3) VISItAS PARA REdUZIR ISOLAMEntO

Voluntários que desejam doar tempo numa visita com o intuito de fazer 
companhia a uma pessoa idosa isolada, podendo ser uma breve conversa ou a 
leitura de algum texto ou de  apresentação de uma música ou poema, pedimos que 
entrem em contato com Vanya Dodeles,  Vanya@dodeles.com.br       99192-2109.  
Da mesma forma pessoas que desejam este serviço  devem utilizar o mesmo contato. 

4) BÊnÇÃOS POR REFUAH – SAÚdE
Aqueles que desejarem orações por saúde, Mi-Sheberach para enfermos, devem 
enviar nomes em hebraico para Marcos, marcos@cjb.org.br        98021-8765.

Estamos oferecendo alguns serviços voltados prioritariamente   
para aqueles que estejam em grupos de risco e que deverão 

permanecer  por período maior em quarentena,  
além de necessidades especiais.  Estes serviços, porém,  

também estão disponíveis aos demais.

SERVIÇOS E APOIOS 
VIRtUAIS dA CJB
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AtEndIMEntOS

1) MÉdICO  
Estamos criando um Banco de Horas de profissionais da área médica que  
possam doar tempo  para possíveis consultas informativas. Essas consultas não  
tem um caráter médico per si, mas  de orientação médica. Para tal contatar  
Dra. Patricia Magier, patriciamagier@globo.com celular e       99984-9171. 
Interessadas nesse serviço devem fazer uso do mesmo contato.

2) PSICAnALÍtICO
Estamos criando um Banco de Horas de profissionais da área psicanalítica que 
possam  doar tempo para possíveis atendimentos a pessoas em maior nível de 
ansiedade e de  dificuldade emocional. Interessadas nesse serviço devem fazer uso 
do mesmo contato. Rosane Esquenazi, rosanesquenazi@gmail.com       99641-8089.

tUtORES dE APLICAtIVOS

1) USO dE tECnOLOgIA nAS MÍdIAS SOCIAIS  
(fb, whatsapp, instagram, zoom)
Estamos criando um Banco de Horas de voluntários que terão a função de ajudar 
 pessoas idosas ou com maior dificuldade com as tecnologias de mídia social e 
em particular  com Zoom, no esforço de conectá-las nestes espaços interativos, 
disponibilizando os serviços  da CJB que estão acontecendo diariamente  
por este aplicativo. Voluntários e interessados  nesse serviço, devem contatar  
Felipe, felipemclordelo@gmail.com        97435-8000.
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