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HATZALÁ NO BRASIL - Você conhece? Palestra internacional com
tradução Simulânea com Ian Rowe | Salve 18

Date: domingo 27 de marzo de 2011 20:30 - domingo 27 de marzo de 2011 22:00
Serviço Hatzalá Salve18 agora no Brasil | Palestra internacional: Como voluntários salvam vidas no Estados Unidos? |
Com Ian Rowe - CEO BSD Health Care Consultant Queens' Coordinator.

Evento - O que é?

Um grupo de vários voluntários está trabalhando para implantar um projeto de Hatzala em São Paulo nos próximo
meses.
Para definirmos como esse importante projeto deve ser implantado, estamos trazendo ao Brasil um dos coordenadores do
Hatzala Queens de Nova York neste Shabbat. (para nos orientar e explicar o funcionamento do Hatzala em outros
países).

Se você leu este artigo, informe a todos para que toda a Kehila tome conhecimento desde serviço social que existe em
muitos países - todo executado por voluntários treinados - e que em breve estará operando em nosso cidade, as a first
step.

A palestra será em Inglês e terá tradução simultânea ao português.
OBSERVAÇÃO: Não será pedido ou arrecadadas doações neste evento - é um evento totalmente educativo e
informativo - com objetivo de levar para casa um grande orgulho do que nossa comunidade é capaz de fazer quando se
junta por um grande ideal. E o que pretendemos implantar em São Paulo para tentar salvar vidas, chegando o mais
rápido possível para salvar uma vida em uma situação de emergência.

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM DESTE EVENTO!

PÚBLICO MASCULINO E FEMININO.

AVISE SEUS FAMILIARES E AMIGOS!
Ubicación:
Congregação Mekor Haim - Auditório 5o Andar - Higienópolis
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