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À WIZO BRASIL, voz da mulher judia em nosso país, os parabéns  

pelas 9 décadas de intenso e valoroso trabalho em prol da 

solidariedade, do amor e do respeito entre povos e nações. 

Que 5777 renove as esperanças de paz para todo o 

povo judeu e humanidade. Shaná Tová Umetuká!
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E enfim, chegamos aos 90!

Olhar no espelho do passado e encontrar um tra-
balho iniciado há nove décadas, ainda existente, 
ainda dinâmico e cada vez mais crescente, poder 
de acompanhar e refletir a trajetória do povo 
judeu no Brasil realmente é motivo de orgulho e 
de júbilo. Enfim, é o que poderia plenamente re-
sumir para todas nós a WIZO no Brasil e a  pas-
sagem de seu aniversário de 90 anos de fundação.
Um mergulho nesta história, o revisitar desta tra-
jetória e da caminhada enveredada por aquelas 
que em meados do Século 20 se aventuraram e se 
mobilizaram para instalar em nossa terra um mo-
vimento genuinamente feminino e judaico, que 
àquela altura apenas tinha dado seus primeiros 
passos na Inglaterra, nos permite bem mais do 
que  simplesmente festejar. 
Que sentimento fora aquele que, em 1926, calou 
fundo a Scylla Schneider, de saudosa memória, 
e algumas de suas amigas, a nos permitir a in-
trodução destas quatro letras mágicas nas vidas 
de tantas mulheres judias em todo o Brasil? Hoje, 
após mais de 40 anos de ativismo em prol da 
WIZO, eu me permito responder: foi o acreditar 
na força de cada mulher, na sua resiliência, na sua 
persistência e, com certeza absoluta, na sua fé! 
Embora muitos ainda questionem o papel da mulher 
na família judaica, para mim, e certamente para 
as outras milhares de mulheres que pertenceram, 
pertencem e que um dia irão pertencer a esta cor-

rente de solidariedade e de amor que se abriga sob 
o nome WIZO, este papel é inquestionável. 
Está em nossas mãos a responsabilidade e a in-
cansável tarefa de cuidar, guiar, zelar e educar por 
toda uma existência, de geração em geração, nos-
sos semelhantes. Em nosso âmago temos a certeza 
absoluta de nossa infinita capacidade.
É exatamente este olhar, sempre voltado ao próximo, 
que caracteriza cada mulher judia. Ao acreditar na 
força deste olhar, ao lhe dar a merecida importân-
cia, ao depreender que anseios e questionamentos 
refletia e ao permitir que todo este potencial fosse 
externado, a WIZO a todas conquistou.
Como um presente, foi legado a cada uma de nós, 
representantes judias do gênero, a possibilidade, 
de agir, atuar, realizar, de finalmente temos voz. 
Como negar esta dádiva? Como não aceitar este 
desafio?
Computo a tomada de ação de Scyla Schneider 
z’l e de suas amigas, àquela altura ainda jovens 
mas já comprometidas com os primeiros trabalhos 
comunitários que se estabeleciam no Rio de 

Janeiro em prol da coletividade local, como uma 
das maiores provas do alcance e do poder do 
gênero feminino, da crença na sua importância e 
capacidade. Elas vislumbraram a necessidade pre-
mente de uma pátria judaica para o povo judeu e 
trabalharam arduamente para sua concretização, 
uma decorrência natural, almejada, esperada, pa-
cientemente aguardada e enfim alcançada.  
Obstáculos e desafios não faltaram. Superamos as 
primeiras dificuldades, a falta de conscientização 
de muitos, os diversos caminhos políticos desta 
nova terra que passava pouco a pouco a absorver 
tantos judeus que aqui aportavam e a imensa ex-
tensão territorial do país. Nada porém nos de-
moveu, nem jamais calou estas vozes. Fomos 
testemunhas de cada momento que afligiu nosso 

“Em nosso âmago, 
temos a certeza 

absoluta de nossa 
infinita capacidade.”

Silene Balassiano

O futuro está em 
nossas mãos

Que venham 
os próximos 
90 anos! 
Estaremos, 
como sempre 
estivemos, 
prontas

PALAVRA DA PRESIDENTE | WIZO BRASIL
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povo. No mundo, e no Brasil, mas nada nos de-
teve, nem às nossas ações.  
Herdeiras deste legado, desde o primeiro dia 
entendemos o exato sentido das palavras res-
ponsabilidade, comprometimento, solidariedade 
e, acima de tudo, pertencimento. Hoje, 90 anos 
depois, elas continuam a nortear nosso discurso e 
a ser a base e o fundamento de nossas ações. 
A seriedade com que cada projeto é desenvolvido, 
a maturidade com que cada tarefa é por todas 
desempenhada, o respeito que a todas é inculcado 
ou mesmo quando tratamos as diferenças tem 
sido a garantia do cumprimento de nossos objetivos 
por todo o Brasil. 
Que venham então os próximos 90 anos! Estare-
mos, como sempre estivemos, prontas para novos 
desafios. Saberemos superá-los com a mesma 
força e a mesma determinação.
Fomos WIZO, somos WIZO e seremos cada vez 
mais chaverot WIZO. 
A cada judia brasileira que hoje pertence a esta 
corrente de amor, solidariedade e sionismo, nos-
sos parabéns! Às que não mais aqui se encontram, 
nossa saudade e, acima de tudo, os nossos mais 
sinceros agradecimentos. Àquelas que amanhã 
aqui estarão nos substituindo nesta incansável e 
inesgotável tarefa, sucesso! 
O futuro e suas conquistas lhes permitirão viven-
ciar exatamente o valor de toda esta herança que 
lhes é legada. Valeu a pena, vale a pena, sempre 
valerá a pena tornar a vida possível, o mundo melhor, 
as diferenças menores. 
Que as celebrações de hoje sejam eternas. Temos 
muito ainda a realizar e do que se orgulhar. 

“A cada judia brasileira que 
hoje pertence a esta corrente, 

nossos parabéns.”

Iom Huledet Sameach.

Passado, 
Presente 

Futuro!
Há 9 décadas,  

a voz da mulher Brasil 
pelo Povo de Israel!

Homenagem do
SUBCENTRO WIZO RIO Ahuva Kestelman 

às mulheres de fibra ,
às Mulheres WIZO de todo o país, 

incansáveis em sua luta 
em prol do bem estar da humanidade.
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EM BUSCA DO 
TEMPO PERDIDO
Como Israel e seus amigos podem combater o movimento que busca o total isolamento do Estado Judeu

BDS. Três letras que vêm tirando o sono de israelenses e seus amigos ao redor do mundo. Esta é a sigla do 
“Boicote, Desinvestimento e Sanções”, um movimento que surgiu com o objetivo de isolar Israel do mundo em 
todas as áreas possíveis, seja ela econômica, política, cultural ou acadêmica. Para o brasileiro André Lajst, Dire-
tor-Executivo do novo IBI - Instituto Brasil Israel, Israel está atrasado na luta contra o BDS, mas isto não quer 
dizer que o movimento não possa ser combatido e até mesmo derrotado. Nesta entrevista, ele explica o que é 
preciso para que isto aconteça.

POR RENATO AIZENMAN

Como você vê os esforços de hasbará em 
Israel, no Brasil e no mundo? 

Israel começou a fazer hasbará propriamente dita, 
de uma maneira mais profissional, após a Segunda 
Intifada, depois que a internet começou a ficar mais 
forte no mundo e realmente Israel começou a ser 
mais demonizado nas midias sociais, não só nas mí-
dias tradicionais. É uma preocupação de Israel, mas 
não é algo feito com a intensidade que deveria ter 
sido desde o começo. 

Como o IBI pretende atuar nesta área?

Estamos atrasados e, ao mesmo tempo, o outro lado, 
o lado que demoniza e desligitimiza e desumaniza 
Israel, já começou a fazer isso há muitos anos. Eu 
acredito que os esforços do país precisam sempre se 
juntar e se aliar com iniciativas privadas, iniciativas 
das comunidades judaicas locais. Há  vár ias  in i -
c ia t ivas  de pessoas particulares nas mídias sociais 
e o que a gente vai tentar fazer será provavelmente a 
unificação e a cooperação de todas essas iniciativas 
no Brasil.

Como você vê a atuação do movimento BDS 
nos Estados Unidos e na Europa?

O BDS é um movimento que tem menos sucesso do 
que eles gostariam, acho que eles têm mais frus-
trações do que alegrias porque a maioria de suas 
iniciativas acabam frustradas. Um dia você vê uma 
organização americana de 3 mil professores que de-
cidem apoiar o BDS, mas logo em seguida outra or-
ganização de 40 mil professores rejeita o BDS e essa 
não sai na mídia. 

E no Brasil?

Acredito eu que o BDS no Brasil vai falhar, eles já 
falharam várias vezes. Não conseguiram evitar que 
artistas brasileiros fossem se apresentar em Israel, 
nem a participação de empresas israelenses nas 
Olimpíadas Rio 2016, por exemplo. Muitas vezes 
eles assumem crédito por coisas que aconteceram 
que não são por conta do BDS, mas de razões pura-
mente comerciais. Acredito que, no Brasil, ele é 
menos perigoso do que nos Estados Unidos. É ób-
vio que o BDS precisa ser monitorado e está sendo, 
ele precisa ser combatido e está sendo. Ele vai ser 
humilhado e vai ser deslegitimado como um movi-
mento antissionista e antissemita. 

Quais seriam as consequências de um 
possível sucesso do BDS?

O BDS não começou agora. O boicote a Israel 
começou quando o país foi fundado. Os árabes e mui-
tos países da Europa e de outras partes do mundo 
logo impuseram um embargo econômico e militar 
contra Israel. Obviamente, se todos os países agora 
aderissem ao BDS Israel não ia ter de quem comprar 
nem a quem vender, mas isso é impossível de aconte-
cer. Israel tem relações diplomáticas completas com 
mais de 150 países e não mantém qualquer relação 
com apenas dez. Já há países africanos se abrindo 
para Israel e conversas, ainda que sigilosas, com 
países árabes moderados.

“O lado que demoniza, deslegitimiza 
e desumaniza Israel já começou a 

fazer isso há muitos anos.”

André LajstENTREVISTA

André Lajst/ divulgação
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Qual  melhor forma de combater este 
movimento?

Informação, educação e legislação. Na minha opi-
nião, legislação acima de tudo. Nova Iorque agora 
assinou uma ordem executiva dizendo que é ilegal 
qualquer instituição do estado boicotar Israel. A es-
querda brasileira precisa entender isso porque, se ela 
deseja a solução pacífica para conflito palestino-is-
raelense, não pode apoiar o BDS. De uma maneira 
geral, o BDS não é a favor de uma solução negociada 
entre israelenses e palestinos e sim da destruição de 
Israel como estado judeu e democrático. 

O que a comunidade judaica do Brasil pode 
fazer para ajudar nesse combate? 

Informar as instituições judaicas, as federações, a 
Conib e o próprio IBI sobre qualquer tipo de evento, 
palestra, seminário que tenha um viés de boicote, 
para que se possa realizar ações de maneira correta e 
no momento correto. Assim, poderemos evitar que o 
BDS seja bem sucedido. 

Qual a diferença entre o terror que atinge 
Israel e outras partes do mundo?

O terrorismo é um mal que Israel já conhece há mui-
tos anos, há muitas décadas. Mas ele começou em 
Israel e agora está se expandindo para o mundo, em 
diferentes formatos e às vezes com ideologias muito 
parecidas. E esse é o grande problema, é aí que é o 
ponto em questão: o terrorismo que acontece em Tel 
Aviv é o mesmo que acontece em Paris. Ele é baseado 
na maioria das vezes em ideologias muito parecidas. 

A atuação de terroristas na Europa e nos EUA 
influencia as opiniões sobre Israel?

Algumas pessoas que vêem um ônibus atropelar 
80 pessoas em Nice e vêem um carro atropelando 
pessoas em Jerusalém associam que ambos são ter-
rorismo. Eu acredito que o cenário atual pode ajudar 

a ensinar à opinião pública que a guerra que Israel 
tem com o terrorismo, seja com o Hamas em casa, o 
Hezbolah no Líbano, lobos solitários palestinos, é a 
mesma que a França, a Alemanha, países africanos e 
até árabes também travam hoje em dia. 

Por que a esquerda tende a tomar partido 
dos palestinos?

Ainda existe em vários lugares do mundo uma direita 
que é intransigente, racista, facista e antissemita. Da 
mesma forma, você também tem uma esquerda ra-
dical, com a qual é impossível dialogar. É importante 
notar que a esquerda também deriva de grupos que 
tiveram bastante contato com grupos palestinos na 
época em que ambos eram considerados terroristas. 
Isso influenciou bastante a ideologia deles. 

Como reverter a postura anti-israelense da 
mídia?

É um relacionamento que precisa ser constante-
mente trabalhado, estudado, com toda a paciência 
do mundo. A primeira coisa que tem que ser feita é 
colocar os meios de comunicação à mercê de uma 
possível descredibilização perante o público. É pre-
ciso denunciá-los publicamente por tratar assuntos 
de maneira parcial, modificar notícias, traduções 
incorretas, escolhas de palavras e tentativa de ame-
nizar um lado e demonizar o outro. Essa mídia tem 
de ser deslegitimada, por não saber informar. Este 
é um trabalho que exige estratégia, organização, 
mapeamento, para forçá-la devagarinho a ir para a 
neutralidade. Ela não precisa ser pró-Israel. Ela pre-
cisa ser neutra. 

“A mídia  anti-israelense 
tem de ser deslegitimada. 

Ela não precisa ser pró-Israel. 
Ela precisa ser neutra.”

Imagens retiradas das redes sociais



90 anos, dia após dia, todos os dias,
LUZ, COR, VIDA!

Homenagem WIZO Rio de Janeiro
nos 90 anos de WIZO BRASIL
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No dia 30 de setembro de 2016, do calendário 
comum, líderes do mundo inteiro foram até Israel 
dar o último adeus a Shimon Peres.
Peres sofreu um acidente vascular cerebral, não 
resistiu e faleceu no dia 27 de setembro, aos 93 anos.
Mais que um aceno a um líder de forte represen-
tatividade, foram oferecer seus respeitos a um 
homem dono de perspectiva notável sobre aquele 
conturbado território e também sobre o mundo.
Assim como Yitshak Rabin, Peres leva consigo 
uma insubstituível voz política, merecedora – e 
ganhadora - inclusive do Prêmio Nobel da Paz.
Sua história se confunde com a própria fundação 
do Estado de Israel. 
Nascido Szymon Perski em Vichnev, em 1923, 
tinha apenas 11 anos quando se mudou para um 
kibutz na Palestina, ainda sob Mandato Britânico. 
Seu interesse pela política de Israel e relação de 
proximidade com David Ben Gurion (criada no 
Partido Trabalhista), o ajudou a entrar no parla-
mento em 1959, onde se tornou um dos mais in-
fluentes homens de Israel.
Curiosamente para um pacifista premiado, muito 
antes de se tornar a maior autoridade do país, em 

1947, o Trabalhista e Sionista Peres, uniu-se a 
Haganah, o movimento que deu origem ao IDF – 
Força de Defesa de Israel. 
Aos 29 anos de idade, ele foi a pessoa mais jovem 
a assumir o cargo de Diretor Geral do Ministério 
de Defesa.
Shimon considerava que, para ter paz, Israel pre-
cisava antes estar fortalecida.
Se hoje o Estado pode se defender das repetidas 
ameaças e lançamentos de mísseis com um escudo 
de impressionante tecnologia, devemos agradecer 
ao fundador da Rafael (Laboratório Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa de Israel);
Se construiu relações consistentes com países 
como Alemanha e Inglaterra, muito também se 
deve a ele.
A dívida é tão grande e a perda tão relevante, que 
a revista Corrente e a WIZO Brasil pararam as 
prensas para homenagear Shimon Peres Z’L e se 
despedir de mais um líder judeu, de incrível força 
e coragem, que nos inspirou a todas e todos.

Baruch Dayan Haemet.

O adeus a Shimon Peres Z’L
Divulgação

ESPECIAL
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1926 
Nasce a WIZO no 
Rio de Janeiro 
judaico
Há 90 anos gerações de ativistas se sucedem, 
dedicando suas vidas a um ideal

Especial 90 AnosCAPA
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1920. A Primeira Guerra Mundial terminara havia 
apenas dois anos. Após constatarem, em visita à 
Palestina, a difícil situação do Yishuv, Rebeca Sieff 
e Vera Weizmann fundam a WIZO em Londres.
As comunidades judaicas enfrentariam momentos 
difíceis no período entre-guerras. Havia muito a 
fazer e logo a nova entidade chegaria ao Brasil, es-
tabelecendo-se no Rio de Janeiro, no coração da 
Praça XI judaica, em 1926. Éramos apenas 10 mil 
judeus em todo o Brasil em meio a 30 milhões de 
habitantes.

POR ISRAEL BLAJBERG
Professor da Universidade Federal Fluminense
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Arthur Bernardes deixava a Presidência da 
República. Washington Luiz era empossado em 
15 de novembro de 1926, mas não terminaria seu 
mandato, com Getúlio Vargas iniciando em 3 de 
novembro de 1930 um governo que se estenderia 
até 1945.
A pobreza era grande entre os judeus na Praça XI. 
Moravam em casas de vila, cortiços. Muito pouco 
restou em tijolos e cimento das casas humildes 
onde viveram nossos antepassados. Quem po-
deria imaginar, quão valiosa seria a contribuição 
daquele punhado de imigrantes para o desenvol-
vimento do Brasil. No tempo dos bondes, uma pu-
jante comunidade floresceu por ali. 
Já faz 90 anos. E desde os primeiros momentos a 
WIZO estava presente. Nos anos 20, a imigração 
aumentaria extraordinariamente, com os judeus 
tangidos da Europa pelo antissemitismo e a into-
lerância. Eram recebidos ainda no navio pelo Re-
lief e logo descobriam o rico mosaico comunitário 
que existia aqui, mantido por abnegados ativistas, 
enfrentando enormes dificuldades, construindo os 
alicerces para os dias de hoje, em que continuam 
intactos nossos valores milenares.
E a WIZO fez parte de tudo isso, trabalhando para 
atenuar as desigualdades sociais. Há 90 anos ge-
rações de ativistas se sucedem, dedicando suas 
vidas a um ideal, tendo sempre em mente o bem-
estar de mulheres e crianças que necessitam de 
uma mão estendida.
O Rio daquela época era uma cidade de 1 milhão 
de habitantes, quase todos das classes baixa e mé-
dia. O trem e o bonde eram os principais meios de 
transporte, e por seus eixos principais a comuni-
dade judaica se expandiu, a partir da Praça XI. 
Seguindo o traçado do Ramal da antiga EFCB, a 
Central do Brasil, pequena e medias comunidades 
judaicas se estabeleceram no Meier, Todos os San-
tos, Engenho de Dentro, Cascadura, Madureira, 
Marechal Hermes, Bangu, Realengo, enfim, onde 
havia uma estação, haveria de se achar lojas e casas 
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“Quem 
poderia 
imaginar, 
quão valiosa 
seria a con-
tribuição 
daquele 
punhado de 
imigrantes 
para o 
desenvol-
vimento do 
Brasil.”

judaicas por perto, com escolas, sinagogas, clubes, 
e claro, a WIZO local. Outros grupamentos acom-
panharam o Ramal da Leopoldina, fixando-se em 
Ramos, Olaria, Penha. Outros ainda foram mais 
longe, chegando até Nilópolis, onde até cemitério 
judaico havia. 
Nos tempos duros, nossas irmãs e irmãos tiveram 
que escapar das perseguições no outro lado do 
mundo. Eram nomes desconhecidos, de difícil 
pronúncia.  Batalharam de sol a sol pelas ruas de 
terra batida, fazendo mais do que jus a determina-
ção divina:  “... Ganharás o teu pão com o suor do 
próprio rosto …”
Em 1925, o grande Einstein visitou o Brasil. Um 
ano depois, ao ser fundada a WIZO, o Grande 
Templo majestoso da Rua Tenente Possolo ainda 
estava no papel. Hoje, quem passa por sua calçada, 
diante da escada negra e altas grades empoeira-
das, ao ver fechadas as imponentes portas de 
madeira, dificilmente poderia imaginar a tradição 
e a importância daquela esquina para o judaísmo 
do Brasil. E a WIZO estava ali, as reuniões, o bur-
burinho, o vozerio das ativistas.
O tempo passou, a WIZO se fortaleceu cada vez 
mais. Da Praça XI sua ação benfazeja se irradiou 
para todo o Brasil, formando a pujante entidade 
dos dias atuais.
Já não há mais bondes, nem fileiras de anti-
gos sobrados em meio a prédios daquela época 
(Light, Ministério da Guerra, Central do Brasil, 
Bombeiros), testemunhas do passado em que se 
misturaram alegrias e tristezas. 
Lembrança de tempos duros, da face horrenda 
do antissemitismo oficial. Derrotar as mentes de-
formadas significou para o Brasil uma sociedade 
melhor, democrática e pluralista.
A fraternidade entre as religiões, a tolerância que 
os imigrantes aqui encontraram, continua a pa-
vimentar o caminho da Pátria para o futuro. Nas 
sinagogas, como nos templos e igrejas, oramos 
para que não tarde o dia em que desapareçam as 
desigualdades, com oportunidades para todos. 
E a WIZO certamente ocupa papel relevante 
nesta luta.

“Da Praça XI sua ação 
benfazeja se irradiou 
para todo o Brasil, 
formando a pujante en-
tidade dos dias atuais.”
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Parabenizam a WIZO 
BRASIL pelos 90 anos, 

construindo e 
realizando sonhos.
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Queridas amigas,

É com grande prazer que felicito a WIZO Brasil pelo 
seu 90º aniversário de fundação. É um marco sig-
nificativo de realização. Mazal Tov, vocês podem se 
orgulhar de sua vibrante federação e este orgulho é 
nosso também.
A WIZO Brasil aderiu ao nosso glorioso movimento 
em 1926 e nós ficamos felizes com essa iniciativa. 
Vocês são membros de uma irmandade que conecta 
judeus em todo o mundo. Somos uma entidade que 
cresceu e evoluiu, adaptando-se às mudanças dos 
tempos, mantendo a sua relevância, continuidade 
e vitalidade. As mulheres WIZO desempenham um 
papel preponderante para o progresso da sociedade 
israelense desde 1920. Isto nos tornou o maior mo-
vimento voluntário em Israel e no mundo, além de 
um modelo de espírito voluntário e de assistência à 
comunidade.
Por 96 anos, a WIZO, fundamentada em ideais 
sionistas, educacionais e sociais, estabeleceu pro-
jetos e serviços para promover a igualdade na edu-
cação, melhorar as condições sociais de Israel no 
âmbito individual e familiar, elevar o status das mu-
lheres e servir de ponte entre Israel e a Diáspora. A 
WIZO criou as bases da infra-estrutura social de Is-
rael e ainda tem muito trabalho a fazer, na medida 
em que mais e mais famílias procuram a alta quali-
dade dos serviços oferecidos.
Minhas queridas amigas brasileiras da WIZO, vo-
cês são parceiras integrais de todas as nossas rea-
lizações. Apreciamos todo seu trabalho árduo e sua 
criatividade, o seu Sionismo e seu profundo com-
promisso com a WIZO e o Estado de Israel, bem 
como as suas ações para preservar nossa religião, 

cultura e herança nas comunidades judaicas em 
todo o Brasil. Vocês nunca hesitaram em doar sua 
dedicação, amor e comprometimento. Esta é a fonte 
da nossa força e ajudará a WIZO a prosseguir trans-
formando sonhos e visões em realidade.
Com o seu apoio, a cada dia bebês e crianças re-
cebem amor, cuidado e educação apropriada em 
nossas creches. Da mesma forma, o alto nível edu-
cacional da Escola Municipal de Tecnologia WIZO 
Maya Rosenberg, em Rehovot, faculta progresso 
acadêmico e profissional a seus alunos, infunde os 
valores de conscientização e voluntariado social, 
provê uma atenção especial aos jovens em risco, às 
vítimas de violência doméstica e também aos alunos 
com dificuldades e portadores de necessidades es-
peciais, assim como aos novos imigrantes. Centros 
WIZO, através de cursos de empoderamento, ca-
pacitam mulheres de todas as origens culturais e 
religiosas da sociedade israelense a melhorarem 
suas vidas.
A WIZO Brasil oferece esperança e oportunidades 
a estas crianças, jovens e mulheres para atingir seu 
potencial máximo. O seu coração aberto forma um 
vínculo especial com aqueles que usufruem deste 
suporte. Compartilhem este amor e orgulho com ou-
tras mulheres, especialmente com aquelas que não 
são ativistas WIZO. Incentivem, motivem e inspirem 
outros a ajudar mais crianças, jovens e mulheres a 
ter um futuro mais brilhante.
É nosso dever comum assegurar o futuro e a con-
tinuidade de nosso amado movimento, encorajando 
mais pessoas a se juntarem a nós, estimulando a 
nova geração e preparando a futura liderança.
Desejo à WIZO Brasil muitos e muitos anos de tra-
balho profícuo, sempre forte, de sucesso em sucesso.

“Vocês são parceiras 
integrais de todas as 
nossas realizações.”

MAZAL TOV, WIZO BRASIL

Esther Mor

Tradução: Eva Solewicz, Diretora de Relações Institucionais 
da WIZO Brasil

Carinhosamente,
Esther Mor

MENSAGEM WIZO | PRESIDENTE MUNDIAL
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Falar do surgimento da WIZO em nosso país é lem-
brar uma plêiade de mulheres que, no limiar do século 
passado, não mais se conformava em uma atitude 
passiva diante dos acontecimentos que mundo afora 
ocorriam em torno dos destinos do povo judeu. 
Lembrar estes fatos é certamente lembrar a figura 
maior WIZO no Brasil: Scylla Schneider, sua 
fundadora e primeira Presidente. 
Mas o que e quem realmente determinou a tomada 
desta decisão? Quem a estimulou? 
É neste cenário, comum não só no Brasil, mas em boa 
parte da America do Sul, que o nome de Ida Seigler, 
mais tarde Bension, e mais tarde ainda Wynn, surge e 
ao longo do tempo se destaca.
O artigo de Linda Kay, da Universidade de Concórdia 
no Canadá, nos leva a ela. Uma história que é e que 
faz parte da história da chegada da WIZO no Brasil.

HISTÓRIA
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Ida Seigler,
uma mulher à frente 
do seu tempo
A impressionante trajetória da ativista que rodou o mundo em prol da 
causa de uma pátria judaica e inspirou a fundação da WIZO no Brasil

Raramente a história de uma pessoa encapsula a 
paixão que impulsiona um movimento. A história 
da jornalista canadense Ida Seigler realça as forças 
determinantes na expansão do movimento sionista 
e das  intrincadas relações que perduram até hoje.
Primeira mulher judia no Canadá a publicar em 
jornais e fervorosa ativista em prol de uma pátria 
judaica, Seigler deixou um lega-
do de palavras e ações que amplia 
a nossa compreensão acerca de 
eventos históricos complexos 
que continuam a reverberar.
A família de Ida Seigler fugiu 
da Romênia após a eclosão dos 
pogroms de 1881, quando a in-
tensificação da perseguição aos 
judeus provocou uma onda 
imigratória para o Canadá em 
1894. A família se estabeleceu em 
Montreal, onde a vida ímpar de 
Ida se iniciou.
Ela ensinou gramática inglesa a 
escritores que só sabiam idish e 
publicou seu primeiro artigo antes de completar 
20 anos de idade.
Em 1918, Ida se tornou a primeira mulher judia a 
ocupar a posição de editor-chefe de um jornal no 
Canadá. Ela foi contratada por Hirsch Wolofsky, res-

ponsável pelo Canadian Jewish Chronicle (atual 
Canadian Jewish News), à época o principal jor-
nal judaico de língua inglesa no país, com a mis-
são de editar o semanário e escrever o editorial da 
primeira página.  
Seu primeiro editorial apareceu em 18 de dezem-
bro de 1918 com o título: Será que somos meros 

espectadores?  Nele, ela ex-
pressa certa indignação, posto 
que uma delegação de judeus 
norte-americanos em uma con-
ferência de paz em Londres não 
incluíra nenhum canadense. 
Outros tópicos, nos sete anos de 
sua coluna, abordaram temas di-
versos e variados, do aumento da 
delinquência entre jovens judeus 
a efusivos elogios post mortem à 
Sir Wilfrid Laurier, fiel amigo do 
povo judeu.  
Ida Seigler exerceu grande in-
fluência com o seu jornalismo. 
Ela foi descrita como “uma jor-

nalista brilhante” e vista pela crítica como uma 
profissional que “tirou o jornalismo comunitário 
da visão estreita de até então, trazendo-lhe modernidade, 
liberalismo, leveza e bossa”.
Em 1924, Seigler conduziu uma entrevista com o 

“Ela falava às 
mulheres 
e ele aos 
homens, 

despertando 
a consciência 

judaica em 
todos.”
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poeta, filósofo e ativista do sionismo mundial Dr. 
Ariel Bension, que se encontrava na América do 
Norte em uma missão de arrecadação de fundos 
para a causa.  Seigler publicou a entrevista sob o 
pseudônimo de Jessie Abrams, nome adotado prin-
cipalmente quando escrevia para o Chronicle a res-
peito de questões pertinentes ao gênero feminino. 
Nascido em Jerusalém, em 1887, Ariel Bension 

descendia de duas 
distintas famílias se-
faraditas. Ardente 
sionista, tornara-se 
membro do Keren 
Hayesod tão logo 
esta instituição fora 
fundada, em 1920. 
Desde então, passou a 
visitar comunidades se-
faraditas na Diáspora 
com o objetivo de le-
vantar fundos para o 
estabelecimento de 
uma Pátria Judaica. 
Esta entrevista pro-
moveu uma drástica 
mudança na vida de 
Ida Seigler. 
Foi amor a primeira 
vista entre ambos, 
que se casaram pou-

cas semanas depois no Templo Emmanuel, em 
Montreal. 
Os recém casados imediatamente embarcaram em 
missão conjunta, viajando pelo mundo em busca 
de apoio e suporte para uma Pátria Judaica. Em 
1926, empreenderam uma extensa jornada pelas 
comunidades judaicas da América Latina. Ela fa-
lava às mulheres e ele aos homens, “despertando 
a consciência judaica em todos”.  
Em algumas  comunidades visitadas,”pessoas que 
nunca haviam se identificado localmente como 
judeus” sentiram-se atraídas para estes encon-
tros. Seigler, agora Sra. Bension, reuniu pequenos 
grupos de mulheres judias lançando,  na ocasião, 

as bases para fundação da Organização Sionista 
Internacional de Mulheres WIZO no Brasil, Chile, 
Peru e Argentina.
Mesmo em suas viagens, Ida continuou a escrever 
como freelancer para várias publicações judaicas 
no mundo.  Ao  vislumbrar Israel pela primeira vez 
em sua vida com seu esposo, escreveu ao editor do 
Israel Messenger, de Xangai, uma carta tão entusi-
asmada, que este a  publicou. “Você deve me per-
doar por deixar meu entusiasmo seguir comigo”, 
escrevera ela. “A Palestina preenche meu âmago 
de modo tão incomensurável, que por vezes sinto 
a necessidade de gritar, do topo de uma colina, 
como é maravilhoso e o quão é válido tudo o que 
estamos  realizando”. 
Em 1929, o casal esteve em missão na China e 
na Índia. Em 1931, quando em campanha pela 
Europa, Ariel Bension foi acometido de uma 
doença súbita em Portugal. Transferido para o 
Hospital Americano de Paris, faleceu em 1932, 
aos 45 anos. Seu corpo foi transladado e sepultado 
na então Palestina.
Após a morte de Bension, Ida continuou seu tra-
balho. Em 1933, com a situação desesperadora 
que se desenrolava na Europa, ela escreveu um 
artigo destinado aos judeus do Egito, intitulado  
Judeus Alemães, para onde ir? Nele, fez um im-
portante apelo conclamando doações para or-
ganizar imigrações para a Palestina, estabelecer 
colônias, criar trabalho, construir escolas,  sina-
gogas e hospitais. O foco de seu olhar não deixou 
de notar também a necessidade de um lar para os 
judeus da Polônia e Romênia.
Desde então, as atividades de Ida como “mis-
sionária” da WIZO se intensificaram, visando  
ampliar o engajamento das mulheres na causa 
de um lar judaico na Palestina. Em 1935 e 1936, 
empreendeu uma série de palestras na Grã-
Bretanha e Irlanda, falando em casas particulares, 
frisando a coragem dos judeus da Europa Oriental 
em face das turbulências do momento.  
Em março de 1937 ela esteve na Bélgica para re-
uniões em Bruxelas e Antuérpia. Em maio do 
mesmo ano, foi para a  Austrália, visitando 

“Pessoas 
que nunca 
haviam se 

identificado 
como judeus 
sentiram-se 

atraídas 
para estes 

encontros.”
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Perth, Adelaide, Sydney e Melbourne, onde pro-
moveu uma intensa campanha de organização 
e angariação de fundos entre as mulheres judias 
destas coletividades. Saindo de Auckland, Nova 
Zelândia, em 1938, dirigiu-se ao México, criando 
lá uma filial WIZO. 
Seguiu então viagem para o Chile, Argentina e 
Brasil, onde “as condições políticas” se encon-
travam em estado de “tensão que impedem o 
progresso do trabalho sionista”. Sem desistir, no 
entanto, viajou a São Paulo e ao Rio de Janeiro, 
onde reuniões organizadas em casas particulares 
a esperavam. No final de 1939, Ida Bension voltou 
à Austrália, em schlichut,  com a finalidade de 
fortalecer os já existentes Grupos WIZO no país. 
Essa viagem mudaria, uma vez mais, o curso de 
sua vida. Lá ela conheceu e se casou com Samuel 
Wynn, um próspero comerciante de vinhos e 
sionista convicto. 
Ida, nascida Seigler, Bension de sua primeira união, 
agora Sra, Wynn, encontrou em Samuel um fiel ali-
ado. Sem ser religioso, mas defensor da cultura juda-
ica e da causa sionista, sua tenacidade sem limites, 
permitiu abordagens tão bem sucedidas quanto as 
que promovia no mundo dos negócios. 
Ida Wynn passou o resto de sua vida em Melbourne. 
Ela se tornou presidente da Federação WIZO da Aus-
trália, ajudando a construir uma entidade com mais 
de 4.000 participantes. 
Em julho de 1948, Ida sofreu um inesperado ataque 
cardíaco e veio a falecer em 1º de agosto deste mesmo 
ano em que Israel tornou-se formalmente um Estado. 
Em seu enterro, Ida Seigler Bension Wynn foi lem-
brada como a primeira mulher judia a falar direta-
mente para os judeus negros de Cochin, para os 
Bnei Israel de Bombaim, para os judeus chineses de 
Kai Feng Fu, para os marranos de Portugal, para os 
refugiados do Primeiro Templo encontrados entre os 
bérberes da África, para os cripto-judeus da Espanha, 
Peru e México, e também para os judeus da Colônia 
Hirsch na Argentina.
Em sua memória, o Centro Infantil WIZO Austrália 
Ahuzat Yeladim, localizado no monte Carmel, em Is-
rael, tem o seu nome. 

Linda Kay é Jornalista e professora de Jornalismo na 
Universidade de Concórdia em Montreal, Canadá. 

Tradução: Silene Balassiano, Presidente da WIZO Brasil 
(2015-2018)

Nota da Tradutora:  Ida Bension aportou no Rio de Janeiro 
em 1926, época em que Scylla Schneider e um grupo de 
amigas ativistas voluntárias e sionistas já trabalhavam 
arduamente à frente de instituições locais voltadas ao apoio 
à crianças e à proteção de mulheres. Entre elas, imigrantes  
vítimas de gigolôs. Scylla Schneider, incentivada por Ida Ben-
sion, enviada da Central WIZO, ainda sediada em Londres, 
com a tarefa de organizar as mulheres sionistas da América 
do Sul e seguida por suas amigas, as também sionistas  Berta 
Aizenberg, Gilda Galper e Rebeca Borshiver, fundou aos 26 
anos de idade a WIZO Rio de Janeiro.  No decorrer dos anos 
seguintes, este  trabalho foi expandido para  demais estados 
do país fundando, deste modo, a WIZO  que hoje conhecemos 
em terras brasileiras.

  

 
 

 
 
 

WIZO Brasil - 90 anos dignificando 
vidas! A todas as mulheres que fazem 
parte deste universo que, dia após dia 
promove luz, amor, carinho e solidariedade 
por um mundo melhor e mais justo, a nossa 
homenagem!
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Desde os quinze anos de idade, a WIZO passou a 
fazer parte de minha vida. Lembro que ainda na 
Bolívia, onde minha família se instalara, fugindo 
do horror da Alemanha nazista, eu, inspirada pela 
participação de minha mãe e tia, passei a fazer 
parte da WIZO Juvenil. Quando chegamos ao 
Brasil, anos mais tarde, logo que pude, dei con-
tinuidade a esta participação.
Eram outros tempos. Tempos difíceis para os 
judeus que, ainda sem o Estado de Israel, viviam a 
instabilidade e a fragilidade de um povo sem pátria.
Eu continuava meu caminho. Tentando me adap-
tar, como centenas de outras jovens imigrantes, 
ao novo país que nos recebia. Até que um dia, por 
volta de 1955, foi fundado um novo grupo WIZO 
no Rio de Janeiro. Era o Yardênia. E eu fui convi-
dada a fazer parte dele.
Aceitei o desafio. E desde o primeiro dia, passei a 

me interessar cada vez mais. Tanto que, um ou dois 
anos após meu ingresso, fui convidada a participar 
do então “Órgão Central”, nome que era dado ao 
Executivo da Organização nos dias de hoje.
Minha dedicação era grande. E com ela exerci 
vários cargos na entidade: secretária, e Vice Pre-
sidente, na Gestão da saudosa Sra. Ilse Isaac, z’l.
Naqueles tempos tínhamos uma característica in-
teressante: contávamos com uma secretária em 
português e outra em ídish, para atender e en-
tender a todas que integravam os quadros de ati-
vistas. Naquela época, os grupos eram formados 
com base nas culturas dos países de origem dos 
judeus imigrantes. Havia grupos de alemãs, de 
húngaras, de sefaradiot; e assim a WIZO no Rio 
de Janeiro foi crescendo.
As mulheres, antes apenas dedicadas ao lar, timi-
damente passavam a exercer outras atividades fora 

Prestes a fazer alyiah definitiva, Simah Ruth Cohen, a Ruth 
Cohen que todas conhecemos, atualmente Presidente de 

Honra da WIZO RIO, ativista de todos os tempos e de todas 
as horas, nos conta um pouquinho do muito que vivenciou 

ao longo dos mais de 60 anos dedicados à Organização.

É a memória de todo um 
trabalho que vem à tona!
São momentos, histórias, 

recordações, uma vida!

A WIZO 
que eu vivi
POR RUTH COHEN

MEMÓRIA
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dele. Comigo foi assim. Por conta disso, tornei-me 
Representante “Noturna” da WIZO: trabalhava 
fora durante o dia, e a noite, bem a noite, eu parti-
cipava das Reuniões da Organização Sionista e da 
FIERJ em nome das nossas chaverot.
Tempos gloriosos aqueles! Eventos cuida-
dosamente preparados e inesquecíveis: Shoshana 
Damari, a grande intérprete de música hebraica, 
vinda especialmente de Israel para apresentação 
aqui, Iom Haatzmaut no 
Municipal, Jantares de 
Gala para comemorar a 
Grande Data de Israel e 
do Povo Judeu, e, quem 
não lembra da avant 
première de “EXODUS”, 
super concorrida, exi-
bida e aplaudida, lotando 
de cima a baixo o Cinema 
Vitória, no coração da 
“Cinelândia”, emocionando 
a todos?
Eram realizações or-
ganizadas com carinho, 
com “vontade”, éramos 
“diferentes”! Éramos 
“exigentes”, e isso nos 
impulsionava a crescer, 
de um outro modo, nos 
distinguindo talvez de 
outras instituições. E de-
pois, sempre, e principalmente a partir de Rachel 
Geiger z’l, nossa Presidente por muitos anos, as 
jovens “tinham vez”! Rachel sempre dava e criava 
oportunidades para as “mais novas”, e eu acredito 
que foi exatamente este olhar à frente do seu 
tempo que manteve e mantém a entidade sempre 
dinâmica, sempre crescendo através de novas 
idéias e novas lideranças. Jamais esquecerei, en-
quanto viver, do que foi para mim participar de 
meu primeiro Seminário Aviv, em 1966, e das 
lições aprendidas, em todos os aspectos, ao inte-

grar as delegações dos diversos Congressos Mun-
diais em Israel que presenciei.
E o privilégio de conhecer grandes personalidades? 
Esta oportunidade me encantava! Participando 
da WIZO, recebi Cônsules, Embaixadores, Re-
presentantes do Estado de Israel. Quem pode 
imaginar a alegria e o orgulho de ter, em minha 
casa, a esposa do Presidente Zalman Shazar? Ou 
Rachamin Timor? Ou Yehud Olmert? Ter em meu 

lar, e compartilhando 
com todas, as presenças 
dos Cônsules Freddy 
Duwek, Tabori, Yakov 
Gotal. E Shlomo Bino?
O tempo ia passando, 
novas presidentes assu-
mindo. Eram as Avivot 
galgando a Presidência, 
e eu, ainda solicitada 
para ajudá-las, como 
sempre! Fui Vice Presi-
dente de Anita Burlá, de 
Ana Marlene Starec, e 
também de Lúcia Balas-
siano. E hoje aqui estou, 
como “Presidente de 
Honra” da WIZO RIO 
DE JANEIRO.
A “WIZO” que eu vi” 
jamais deixou de ser a 
grande força motriz do 

Sionismo. Nos primeiros tempos, composta por 
mulheres imbuídas em atender às inúmeras ne-
cessidades do recém fundado Estado de Israel. 
Todo o mundo judaico, em cada país, era mo-
tivado por este objetivo, e no Brasil, não poderia 
ser diferente. Na atualidade, formada por mulhe-
res conscientes, ativas e alertas, ainda preocupa-
das com os destinos, com o bem estar, com a se-
gurança e com a sobrevivência deste Estado e de 
sua sociedade. E, porque não? com a sobrevivên-
cia do Povo Judeu, sempre ameaçada pelas cres-



corrente22

centes manifestações de antissionismo que hoje 
nada mais são que modos diferentes de demons-
trar o antissemitismo.
Hoje, bem próximo de partir para Israel, para 
onde farei minha alyiah em companhia de meu 
esposo, indo ao encontro de minha família, vejo 
a WIZO, ainda, como a “menina dos meus olhos”! 
Dinâmica e Moderna! Atuante, e sempre desper-
tando admiração em toda a Sociedade Judaica e 
Geral, pela seriedade e responsabilidade com que 
toca todas as suas ações! “Menina dos meus olhos”, 
por sempre estar à frente de seu tempo, criando 

novos grupos, legando a mulheres de todas as idades, 
mesmo às mais novas, esta incrível experiência 
que une o trabalho voluntário ao amor por Israel, 
a solidariedade em cada gesto à possibilidade de 
sempre, e cada vez mais, fazer mais amigas, mais 
mulheres a compartilhar sonhos, esperanças, 
desejos, chances, oportunidades!
Tenho saudades de tudo que vivi! Mas tenho “or-
gulho” de tudo que plantei! Saber que cada gesto, 
que cada ação, que cada programação, palestra, en-
fim, que tudo continua a sensibilizar ainda outras 
que já me sucedem e que ainda me sucederão, é de 
uma emoção indescritível!
Eu vi, eu vivi tudo isso! E tenho certeza absoluta 
que todas vocês, suas filhas, suas netas e gerações 
futuras, também terão esta oportunidade, pois a 
WIZO, para mim, é eterna, se adapta a cada tempo, e 
por isso se mantém e se manterá para sempre, “pos-
sível” em toda e qualquer época, em toda e qualquer 
situação! Será assim, também, tenho certeza, para 
cada uma de vocês! Quem participar, VERÁ!
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Queridas Chaverot,

Em meu nome e em nome do Executivo da WIZO 
Mundial, gostaria de dizer que estou encantada 
em poder felicitá-las por ocasião do 90º aniver-
sário da WIZO no Brasil. 
“Chochmat Nashim Banta Beita” (“A sabedoria 
das mulheres mantém uma casa”)
A nossa casa WIZO foi construída graças à 
sabedoria acumulada pelas chaverot WIZO desde 
a sua fundação, em 1920. A sabedoria do coração 
e da ação, a sabedoria que supre a WIZO com uma 
“Neshama Yetera”, essa característica especial da 
alma inata a todos os seres humanos.
Nós, Chaverot WIZO, desempenhamos um papel 
importante na transformação da visão WIZO em 
realidade tal como fizeram nossas mães e nossas 
avós antes de nós. O segredo de nosso contínuo 
sucesso está na capacidade de nos ajustarmos a 
cada situação, em nos adaptarmos à evolução das ne-
cessidades do Estado de Israel e de nossas comunida-
des e em reforçar continuamente os elos que existem 
nesta forte irmandade WIZO em todo o mundo.
Nós, Chaverot WIZO, somos conhecidas por 
nosso espírito de voluntariado, nosso alto padrão 
de educação, nossa atenção e cuidado às mulheres 
e jovens em risco, nossa devoção ao povo e ao Es-
tado de Israel que não conhece limites.
O compromisso e a grande contribuição da WIZO 
Brasil ao movimento WIZO são um tributo ao povo 
e ao Estado de Israel. Na WIZO Brasil, podemos 

encontrar mulheres judias de diferentes gerações, 
atuando juntas e trabalhando incessantemente 
em favor daqueles que precisam de nós. Mas, tão 
importante quanto isso, trabalhando pela continu-
idade de nossas tradições judaicas na Diáspora e no 
Estado de Israel, promovendo o Sionismo e fortale-
cendo os laços entre Israel e Brasil.
Minhas muito queridas chaverot da WIZO Brasil, sin-
to-me honrada em transmitir a vocês as mais sinceras 
congratulações pelo seu aniversário de fundação.
Que vocês possam continuar crescendo em todos 
os sentidos por muitos e muitos anos.

Mazal Tov, WIZO Brasil!

“Na WIZO Brasil, 
judias de diferentes gerações 

atuam juntas em favor 
daqueles que precisam 

de nós.”

Vocês são um 
tributo a Israel

Prof. Rivka LasovskyMENSAGEM WIZO | CHAIRPERSON MUNDIAL
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Corria o ano de 1926, quando Ida Bension, enviada 
da Central WIZO de Londres, chegou ao Brasil. 
Seu encontro com as senhoras Scylla Schneider, 
Berta Aizenberg, Gilda Galper, Rebeca Borschiver 
e outras sionistas, a esta altura já ativas em diver-
sos trabalhos comunitários judaicos que pouco a 
pouco eram fundados no Rio de Janeiro, com o 
objetivo de incentivá-las à tarefa de difundir a ne-
cessidade da colaboração do ishuv fluminense na 
criação de um Estado Judeu para o povo judeu, 
e da conscientização feminina da importância 
de sua colaboração, através de um movimento 
de mulheres criado na Inglaterra em 1920 neste 
processo,  acabou por dar origem à Organização 
Feminina WIZO do Rio de Janeiro.  Scylla, uma 
jovem de 26 anos, escolhida a presidir os traba-
lhos e seu pequeno grupo de amigas,  lançou -se à 
tarefa com garra e determinação, tentando atrair 
mais mulheres a abraçar a causa e a participar de 
suas atividades. Rapidamente o impacto deste em-
penho fez-se sentir também em São Paulo, onde 
Salomea Blaunstein fundaria  um grupo,  dando 
início assim a esta saga que nos dias de hoje celebra 
9 décadas de existência. 
 A tarefa era árdua: a Primeira Guerra Mundial 
terminara, trazendo ao Brasil grande número de 
imigrantes, judeus de origens as mais diversas, fo-
cados em sua subsistência e na de suas famílias, 
preocupados apenas com a construção e organiza-

ção das comunidades locais.  Sionistas havia, mas 
grande era o número de céticos, de indiferentes à 
necessidade de uma pátria para o povo judeu.  En-
frentando este ambiente desfavorável e inóspito, 
lançaram-se nossas antepassadas ao trabalho de 
visitar as mulheres judias da cidade, tentando 
conscientizá-las, tentando mostrar a todas a im-
portância da WIZO para Eretz Israel , tentando 
mostrar-lhes que nós mulheres também podería-
mos nos responsabilizar por esta  empreitada. Nós 
também tínhamos voz e precisávamos ser ouvidas. 
Sem desanimar, continuavam sua campanha e ao 
fim de um ano, contavam com 200 sócias na nova 
entidade que acabava de se instalar na cidade e no 
país.    O êxito era relativo, porém a instauração 
do Estado Novo em 1937, obrigou a interrupção 
das atividades.  Apenas em 1942, com a visita de 
Mrs. Smiley, representando a WIZO MUNDIAL, 
a situação consegue ser parcialmente revertida, 
com a legalização da entidade sob a tutela da Cruz 
Vermelha Brasileira e sob o nome de “Escudo Ver-
melho de David”. 
Sara  Donces, uma inglesa que aqui se radicara, 
assume após uma Assembléia Geral  o novo Executi-
vo formado. Sua gestão destaca-se pela criação de 
diversos subcomitês da entidade por vários bair-
ros da cidade; O Grande Templo era o cenário de 
importantes reuniões, e parte do trabalho nestes 
tempos voltava-se para a angariação de fundos, 
através de vendas de lençóis e outros objetos, ou 
bandagens, destinados a ajudar os judeus  que, 

WIZO Brasil
90 anos vencendo desafios

O êxito era relativo, porém a ins-
tauração do Estado Novo em 1937, 

obrigou a interrupção das atividades.

SILENE BALASSIANO

PRESIDENTES WIZO BRASIL

WIZO BRASIL
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na Europa em guerra, sofriam perseguições e 
pogroms.  
Em 1944 Scylla Schneider reassume a presidên-
cia da Wizo e aos poucos são criados  Centros por 
todo o país: Curitiba, Recife, Porto Alegre, Belo 
Horizonte e mais adiante Belém e Manaus. Chás, 
palestras e atividades culturais e artísticas, de 
caráter beneficente, ajudam a conscientizar a mu-
lher judia de então, da importância de seu papel 
na comunidade, implantam os  ideais sionistas e a 
necessidade do aprimoramento cultural feminino, 
além de mantê-las informadas sobre a situação do 
nosso povo que estava sendo dizimado na Europa. 
Esses encontros aproximaram muitas mulheres 
do Sionismo e aumentavam as fileiras da Organiza-
ção, assim como o número de suas ativistas e só-
cias que neste ano chegava a mil.
Em 1946 o Escudo Vermelho tornou-se oficial-
mente  a Organização Feminina WIZO do Rio 
de Janeiro, com estatuto redigido pelo advogado 
Samuel Malamud.  Jovens ativistas, chamadas 
chaverot (amigas/companheiras em hebraico) se 
entusiasmaram com as propostas da entidade e 
muitas universitárias reuniam-se na então cha-
mada WIZO Juvenil. Neste mesmo ano, realizou-
se a Primeira Convenção Nacional da WIZO em 
São Paulo, com participação de ativistas do Rio, 
São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte e com a 
presença de Rachel Klompus, vinda da então 
Palestina. Nesta ocasião, formou-se a Federação 
WIZO BRASIL Unificada,  ficando estabelecido 
que sua direção ficaria assim distribuída: os De-
partamentos de Organização e Cultura a cargo do 
Rio de Janeiro, enquanto que São Paulo ficaria 
responsável pelo Departamentos de Finanças e 

pela Revista Corrente, que aliás, teve sua primeira 
edição em 1947, com publicação ininterrupta até 
os dias de hoje. Para presidir os trabalhos a partir 
do Rio de Janeiro foi eleita Regina Zimetbaum.   
Para o trabalho a partir de São Paulo elegeu-se  
Gemma Camerini. Ficou também decidido que 
os grupos WIZO dos Estados, os já existentes e 
os que ainda seriam formados logo após o Kinus, 
passariam a se chamar Centros.
1947, 29 de Novembro, a ONU aprova a Partilha 
da Palestina! “A Assembléia Geral da ONU con-
cretizou o sonho milenar do povo judeu. O 
Sionismo de Herzl, iniciado há 50 anos e a luta 
incansável de seus sucessores alcançou o seu 
objetivo”, declara  emocionada  Regina Zimet-
baum.  Com a Independência de Israel em 1948, 
fortificam-se os vínculos entre o Estado de Israel 
e a WIZO Brasil e em 1949, quando é realizada a 
primeira reunião plenária da WIZO Mundial, no 
recém criado Estado de Israel, Rachel Geiger, do 
Rio de Janeiro, então secretária  geral da WIZO 
Brasil,  é enviada como sua Representante Oficial. 
1958 marca o início da gestão de Henny Landau. 
Belga de nascimento se estabelecera no Brasil em 
1942 e rapidamente, por sua dedicação desde os 
primeiros tempos de trabalho na entidade veri-
ficada, foi eleita Presidente da WIZO BRASIL 
no Rio de Janeiro, compartilhando o cargo que 
ocupou durante 13 anos, com Gemma Camerini 
de São Paulo.  Nesta  época recebemos as visitas 

“A Assembléia Geral da ONU concretizou o 
sonho milenar do povo judeu. O Sionismo de 
Herzl, iniciado há 50 anos e a luta incansável 
de seus sucessores alcançou o seu objetivo”

Scylla Schneider             Regina Zimetbaum      Gema Camerini           Henry Landau             Antonieta Feffer                                  Marta Gancz      Fani Rozentraub   Ana Marlene Starec   Sarita Schaffel       Helena Kelner      Silene Balassiano
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de Vera Weizman,  uma das fundadoras da WIZO 
Mundial e esposa do Presidente de Israel, e tam-
bém de Rebeca Sieff, sua idealizadora e igual-
mente fundadora.  Foi também neste período que 
passou o Brasil a apadrinhar a Escola Vocacional 
Maya Rozemberg, em Rehovot, através de um De-
partamento especial, criado com este fim, e que 
teria os Centros do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio 
Grande do Sul, como responsáveis por tudo o que 
se referisse a sua manutenção. 
Os anos de 1962 e 1964 marcam a unificação da 
entidade e sua centralização em São Paulo, pas-
sando a  Presidência da entidade a ser exercida por 
Antonieta Feffer, e a criação no Rio e também em  
São Paulo, por Rachel Geiger, do Departamento 
de Divulgação e Cultura de Israel, com a finalida-
de específica de esclarecimentos sobre judaísmo 
e realidade israelense à  Sociedade Maior.  Para 
tal, palestras, exposições e concursos sobre Israel 
passaram a ser realizadas e com grande sucesso 
em diversas escolas não judaicas, públicas 
e particulares. 
A partir de 1977 , com Marta Ganc frente à 
Presidência do Executivo, a Organização passou a 
ter maior visibilidade, e o seu crescimento não só 
em número de ativistas mas também em sócias, 
fortaleceu de tal modo o trabalho, que passou a 
ser considerada como uma das mais importan-
tes  Federadas  em todo o mundo.  Recebemos 
neste período as visitas de Chaya Yaglon e Michal 
Modai, Presidente e Chairperson da WIZO Mun-
dial, de Evelyn Sommer, que representava a WIZO 
na ONU, e também de Anita Jamitovsky, sua Dire-
tora de Alyiah para a América  Latina, dentre ou-
tras.  O discurso WIZO, entretanto, precisava 
também chegar  à mulher mais jovem  e, em 1978, 
ao ser proposto no  Congresso Latino Americano,  
realizado no Uruguai, a criação de um Departa-
mento com este foco, a atender e a formar grupos 
com jovens ativistas, a idéia foi aceita de imedi-
ato,  inclusive pelo Brasil, determinando  não só 
a expansão do movimento por todo o país, mas a 
realização de grande número de seminários e en-
contros  voltados especificamente  a atender este 
segmento.
Anos mais tarde, em 1985, Marta Ganc e Antonieta 
Feffer são eleitas Presidente Nacional e de Honra 

da entidade. Ana Marlene Starec, do Rio de 
Janeiro,  Diretora do Departamento Aviv do Brasil 
e com isso ocorreu um grande impulso na criação 
e manutenção dos grupos jovens.
Em Israel e na Galut, o mundo judaico clamava 
pela liberdade dos judeus soviéticos e a WIZO 
não se furtou em participar desta campanha. Um 
comitê é formado para que Ida Nudels e Natan 
Sharansky, presos na Sibéria, retornassem ao 
convívio de seu povo.  E lá estava com as de-
mais, Fanny Rozentraub eleita em 1993 a dirigir 
a WIZO Brasil. 
O tempo ia passando e chegamos a 1996, ano em 
que Ana Marlene Starec é eleita para  presidir a 
WIZO Brasil, tendo Marta Ganc a lhe acom-
panhar como Presidente de Honra. 
Seguiu-se um período de grandes transformações: 
A mudança da sede de São Paulo para o Rio de 
Janeiro e consequente renovação de todo o Exe-
cutivo, a eleição de Vices Presidentes de outros 
Centros no país, imprimindo assim maior dinamismo 
a uma federação cuja a imensa extensão territorial 
constituía até então um entrave a um maior inter-
câmbio e comunicação, a expansão dos trabalhos 
por treze Estados Brasileiros, as visitas da Presi-
dente da WIZO Mundial, Michal Modai e Chair-
person Helena Glaser, a nomeação de Ana Mar-
lene Starec pela WIZO Mundial, para o cargo de 
Representante WIZO para a América Latina, com 
acesso a todos os fóruns nacionais e internacionais 
e igualmente sua indicação como delegada WIZO 
para os Congressos Judaico Latino Americano, 
Judaico Mundial e Congresso Sionista Mundial  
foram algumas delas . 
O Kinus Territorial da WIZO Brasil em 2003, dá 
posse como Presidente  da WIZO Brasil, a Sarita 
Léa Schaffel,  e a  Ana Marlene Starec como sua 
Presidente de Honra. Sua gestão refletiu de pronto 
sua grande capacidade intelectual, e com ela não 
só o segmento cultural da Organização mereceu 
maior ênfase. Também A Corrente, sua publica-
ção oficial, passou a merecer incrementos que não 
se detiveram apenas a seu aspecto físico, mas que 
se estenderam também a seu próprio conteúdo.   
Sua atuação mereceu o reconhecimento nacional 
e internacional, demonstrado por sua nomeação 
como Delegada no Congresso Sionista Mundial e 
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em sua gestão, a Federação WIZO BRASIL rece-
beu as importantes visitas das então Presidentes 
da WIZO MUNDIAL, Helena Glaser e Chairper-
son Executiva, Tova Ben Dov. Foi também sob 
sua direção frente aos trabalhos que iniciou-se 
a parceria com o Centro Social em Hadera, que 
necessitava uma dispendiosa remodelação:  uma 
empreitada que solicitou esforço total brasileiro 
e que mereceu de Sarita, empenho e responsa-
bilidade profundos. Um empenho reconhecido e 
apoiado por todos que resultaram em seis anos de 
harmoniosa e profícua  gestão. 
 Chegamos a 2009  e o Kinus Territorial da WIZO 
BRASIL,  realizado neste ano, elegeu Helena Kel-
ner como Presidente da WIZO BRASIL. Mais uma 
vez, o Movimento WIZO no Brasil se destacou 
em todos os sentidos. Restaurou-se a atuação do 
Centro WIZO em Brasília, há algum tempo sem 
atividade, e foi também nesta gestão, que, por 
intermédio de uma importante parceria firmada 
com o recém inaugurado Museu do Holocausto 
de Curitiba,  a WIZO  trouxe o horror do nazismo 
para brasileiros de vários recantos do país, através 
da realização em várias praças, da exposição 
“Tão Somente Crianças, Infâncias Roubadas pelo 
Holocausto”.  Profundamente motivada e  focada 
no trabalho a realizar, conectada à modernidade, 
Helena inseriu a WIZO  Brasileira no Universo 
Virtual, lançando o site nacional da entidade, pro-
porcionando a todas as ativistas e também à legião 
de amigos e simpatizantes do Movimento WIZO,  
a  possibilidade de um canal de cultura, informação, 
judaísmo e acima de tudo sionismo, a unir a to-
dos. Foi também em sua gestão, precisamente em 
Janeiro de 2012, que o projeto Hadera foi finalizado 
e  quem a acompanhou no Congresso, promovido 
pela WIZO MUNDIAL, em  Israel, jamais esque-
cerá da emoção maior que foi receber as chaves 
simbólicas do Centro Comunitário Myriam e Ro-
ger Clement Haber, um pedacinho do Brasil em 
plena Israel.  
Coube a Silene Balassiano, a partir de Novembro 
de 2015, com a realização do XXII Kinus Territorial 
WIZO Brasil Esther Carvalho,  e com mandato até 
o ano de 2018, vir a  suceder Helena Kelner em 
sua importante missão.  Em suas mãos e nas de 
seu   Executivo, tendo a seu lado, o apoio  incondi-

Fanny Rozentraub E Antonieta Feffer com 
Chaia Yaglon em congresso WIZO Mundial

Primeiros tempos WIZO Brasil

cional das Vices Presidentes Nelly Starec e Lucia 
Balassiano, e de Ana Marlene Starec , Presiden-
te de Honra, a responsabilidade de mais uma vez, 
vir a vencer os   desafios desta entidade, que cel-
ebrando seus 90 anos de atuação, a todas  mobiliza, 
no sentido de superar obstáculos, principalmente na 
atualidade,  em que novos e difíceis tempos para 
o judaísmo, para o sionismo, e igualmente para o 
povo judeu, se apresentam, não só no Brasil, mas 
também em todo o mundo. 
Certamente inspiradas  por estas nove décadas de 
bem sucedidas atividades, em uma estrada  brilhante-
mente pavimentada pelos exemplos de suas ante-
cessoras, saberão elas desincumbir-se  à altura do 
que lhes é demandado.   
Que possamos sempre unidas, e por muitos e 
muitos anos à frente, continuar a ser a chama e 
o calor que nos estimula todos os dias a envolver 
cada ser que dele necessita,  e a justificar o jargão 
que há noventa anos nos  encoraja: “Na WIZO, 
Tudo é Possível!” Sempre foi, e temos certeza, as-
sim continuará a ser.
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RIO 2016: 
EMOÇÕES 
HISTÓRICAS
Mauro Wainstock, jornalista

ESPORTE
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Os Jogos Olímpicos de 2016 foram históricos: par-
ticiparam mais de 14.800 atletas de 206 países e a 
audiência superou as 2,5 bilhões de pessoas – um 
recorde. Mas não foram apenas os números que 
impressionaram. Pela primeira vez, as Olimpíadas 
ocorreram em uma cidade da América Latina. E 
ainda reuniram alguns dos principais atletas de 
todos os tempos, como o nadador Michael Phelp, 
o velocista Usain Bolt, a ginasta Simone Biles e a 
futebolista Martha.
Para a comunidade judaica, o evento também 
foi extremamente marcante. A começar pela or-
ganização, liderada por Carlos Arthur Nuzman, 
que iniciou sua vida esportiva no Clube Israelita 
Brasileiro (CIB), e sua competente equipe - forma-
da por vários membros do ishuv.
Foram muitos os momentos inesquecíveis, den-
tro e fora dos locais das competições. Na piscina, 
o medalhista de prata francês Fabien Gilot exibiu 
ao mundo a sua tatuagem “Eu não sou nada sem 
ele”, uma homenagem ao seu avô materno Max 
Goldschmidt, sobrevivente de Auschwitz. Nas 

pistas, a maratonista queniana Lonah Chem-
tai, que chegou a Israel em 2009, afirmou estar 
“muito orgulhosa por representar Israel”. No es-
tádio, a bandeira de Israel foi estrategicamente 
colocada por Max Feldman - um dos filhos do ar-
quiteto judeu Miguel Feldman Z’L, que projetou o 
Maracanã -, atrás da baliza em que Neymar con-
verteu o pênalti que deu ao Brasil o título inédito 
no futebol masculino.
Mas o ouro no quesito emoção ficou mesmo com 
a cerimônia em homenagem aos 11 israelenses 
assassinados nos Jogos de 1972. O evento, trans-
mitido ao vivo para Israel, fez o Rio de Janeiro 
entrar para a história como a primeira cidade a 
promover este reconhecimento.
Autoridades se revezaram no microfone. O presi-
dente do Comitê Olímpico Internacional, Tomas 
Bach, afirmou que o momento era “de lembrança 
pelo espírito daqueles que partiram”, enquanto o 
ministro das Relações Exteriores do Brasil, José 
Serra, destacou: “Temos que nos perfilar homena-
geando-os porque isso significa chegar ao ponto 
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mais essencial das Olimpíadas, que é a integração de 
todos os povos pacificamente com algo que sinaliza 
para um futuro melhor para toda humanidade”.
As presenças das viúvas Ilana Romano, do levanta-
dor de peso Yoseph Romano, e de Ankie Spitzer, 
de André Spitzer, treinador de esgrima morto no 
ataque terrorista, foram tocantes: “Esperamos 44 
anos por este momento. Não consigo descrever 
minha emoção”, destacou esta última, silenciando 
o público. Lembrança justa, de um passado não 
tão distante. Hoje, há certeza da superação: Is-
rael enviou à Rio 2016 a maior delegação de sua 
história: 47 atletas olímpicos e 30 paralímpicos.
A bandeira de Israel foi a mais procurada no site 
oficial de produtos das Olimpíadas. E ela subiu no 
pódio duas vezes. Primeiro com a judoca Yarden 
Gerbi que, em um gesto de solidariedade, colocou 
a sua credencial olímpica em leilão e arrecadou 
R$ 170 mil para crianças com câncer. Em seguida, 
com o medalhista de bronze Or Sasson, que, ao es-
tender a mão para o seu adversário egípcio no final 
da luta, foi surpreendido pelo lamentável ato pre-
conceituoso do atleta egípcio, que não retribuiu o 
tradicional cumprimento.
No entanto, a coexistência prevaleceu no fute-
bol. Em uma iniciativa inédita, crianças árabes 
e judias de Jerusalém, que integram a ONG is-
raelense Gol da Igualdade, enfrentaram um com-
binado brasileiro formado por crianças dos clubes 
A Hebraica, Círculo Macabi, Clube Atlético Monte 
Líbano, Esporte Clube Sírio e Esporte Clube Pi-
nheiros. O jogo ocorreu no Allianz Parque, em 
São Paulo.
Mas Israel esteve presente muito além do es-
porte. O aplicativo Moovit, por exemplo, guiou 
os turistas pela cidade olímpica e pelos locais das 
competições, fornecendo informações em tempo 
real em mais de 35 idiomas. E, em uma operação 
altamente reservada, 35 empresas israelenses, de 
segurança e de alta tecnologia, treinaram 10.000 
soldados e policiais brasileiros para os Jogos 
Olímpicos. Já os fuzileiros navais do Batalhão 

de Operação Especial da Marinha passaram por 
aulas de krav-magá para atuar em ações de com-
bate ao terrorismo.
No aspecto cultural, também ocorreu muita mo-
bilização. O Serviço Filatélico dos Correios de Israel 
emitiu uma série de selos comemorativos em ho-
menagem aos atletas israelenses que participam das 
Olimpíadas. Já o Museu do Holocausto de Jerusalém, 
Yad Vashem, inaugurou as exposições “Judeus e 
esportes antes do Holocausto - Uma retrospectiva 
visual” e “O jogo de suas vidas” que revelaram as-
pectos pouco conhecidos sobre esportes praticados 
por judeus antes do nazismo, assim como dos atletas 
que colaboraram para salvar vidas.
A torcida agora é para que “Um mundo novo”, slogan 
da Rio 2016, seja sem preconceitos e discriminações, 
mas com grande espírito olímpico.

“A bandeira de Israel foi 
a mais procurada no site 
oficial das Olimpíadas.”

O Grupo IACHAD 
comemora com a Wizo, 
a coroação de seus 90 

anos e parabeniza 
todas as chaverot que 

acreditam e participam 
desta causa grandiosa.
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Ativistas da WIZO Brasil marcaram forte 
presença na Rio 2016, seja prestigiando os even-
tos de abertura e encerramento, no Maracanã, 
seja com enorme vibração no Parque Olímpico, no 
Boulevard Olímpico, no Engenhão, em Deodoro 
e nas casas temáticas, além de estarem presentes 
em grande número em todas as homenagens aos 
israelenses assassinados em Munique. “Jamais es-
queceremos ter participado deste evento especial e 
de ter ouvido, das próprias viúvas dos atletas mor-
tos, depoimentos sobre a sua dor e a sua mágoa 
a respeito de como o mundo esportivo abordou o 
assunto durante todo este tempo. Mas estes senti-
mentos não minimizam o orgulho sentido por elas 
agora terem tido a tragédia e a de suas famílias 
lembrada e recontada. Tudo isso estreitou ainda 
mais os laços entre Brasil e Israel e reforçou de 
modo ímpar a força das mulheres”, destaca Silene 
Balassiano, presidente nacional da entidade.

A WIZO do Rio de Janeiro, representada por sua 
presidente, Luciana Burlá Cukierman, e por seu 
Executivo, acompanhada de grande número de 
chaverot, também foi marcante nas Paraolimpía-
das prestigiando, não só várias competições, mas, 
com carinho especial, a atleta Moran Samuel, da 
equipe israelense de Remo, a quem haviam tido 
a oportunidade de conhecer durante o “26º Con-
gresso da WIZO Mundial”. Silene Balassiano en-
fatiza: “Sua capacidade de reverter problemas e 
o modo como enfrentou dificuldades seríssimas 
de saúde nos emocionou, fazendo crescer o senti-
mento de apoio, de solidariedade, respeito mútuo 
e de carinho, enfim, tão preconizado na WIZO em 
todo o mundo”. 

WIZO: PRESENÇA 
MARCANTE NAS 
OLIMPÍADAS

Pinhas Cohen, ex-presidente da Congregação 
Judaica do Brasil, e que atuou como voluntário, 
não só em várias etapas que antecederam, mas 
durante o evento, destaca outro importante le-
gado deixado por esta rea-
lização esportiva que mo-
bilizou o mundo e que tanto 
promoveu Israel e o povo 
judeu: o olhar voltado para 
a coexistência universal. 
Alunos das 6ª às 9ª séries 
das escolas judaicas do Rio de 
Janeiro e do Ginásio Experi-
mental Olímpico do Municí-
pio prepararam um e-book 

com oito capítulos sobre Olimpíadas, o atenta-
do em Munique, valores olímpicos, intolerância 
e papel social do esporte, entre outros temas. A 
apresentação dos trabalhos foi realizada em um 

evento no Clube Monte Sinai, 
quando também houve con-
fraternização dos estudantes 
em jogos de Handball e Fut-
sal. Momentos que ficarão 
na memória de todos.
Já a Sinagoga Edmond J. 
Safra, em Ipanema, através 
de sua Comissão Feminina, 
também organizou um en-
contro entre suas associadas, 

OLIMPÍADAS NAS INSTITUIÇÕES JUDAICAS
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amigas e as viúvas dos atletas mortos no atentado 
de Munique. Foi uma tarde de grande emoção, em 
que todas puderam homenagear estas corajosas 
mulheres e, é claro, todos os que pereceram no ato 
de terror.
Dias mais tarde, Ankie Spitzer e Ilana Romano, 
além de toda a delegação israelense mereceram o 
carinho da Congregação Judaica do Brasil, em su-
per concorrido Kabalat Shabat seguido de jantar, 
promovido especialmente para desejar as boas 
vindas e boa sorte a todos. 
Foram grandes as emoções dos Jogos Olímpicos 
2016, que se repetiram nos Jogos Paraolímpicos 
realizados duas semanas mais tarde. Emoções 
que nos fizeram vibrar, torcer, realizar e, acima de 
tudo, plantar a paz e a convivência entre todos os 
povos e nações, como coletividade judaica e tam-
bém como brasileiros.
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Grupo Ben Gurion - Centro WIZO Rio de Janeiro

www.bethchocolates.com.br
instagram/bethchocolates
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O Grupo 
Mishpachá 
parabeniza a 
WIZO pelos 90 
anos de Brasil.
Somos mulheres, 
somos unidas e 
estamos todas 
comprometidas 
com esta forte 
corrente do bem.
Am Israel Chai!
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Nos preparamos para comemorar um novo ano 
reunindo nossas famílias nas casas e Sinagogas, 
orando por um futuro melhor para cada um de nós 
e para a humanidade. Pedimos saúde, sustento, 
tranquilidade, paz e tudo mais que nós e o mundo 
necessitamos.
Rosh Hashaná, literalmente “cabeça do ano”, re-
presenta o aniversário da criação do ser humano e 
da humanidade. Foi o momento em que o Criador 
confiou a cada um de nós a guarda, a proteção e o 
desenvolvimento desse mundo.
Costumamos desejar a todos Shaná Tová – um 
bom ano. Em hebraico, Shaná (ano) vem da pa-
lavra Shinui (mudança), ou seja, desejamos 

mudanças para o bem. 
É um momento de renovação e reflexão sobre o 
papel que desempenhamos no mundo, um mo-
mento em que reafirmamos o pacto de fidelidade 
com o Criador e sua criação. 
Interessante notar que a leitura da Torá e dos Pro-
fetas nos dias de Rosh Hashaná, os primeiros dias 
do ano, está diretamente ligada à mulher, às ma-
triarcas Sara, Raquel e à profetisa Chana, demons-
trando o papel central da mulher na construção de 
um novo mundo. 
Nessa passagem, vemos o poder singular da ora-
ção da mulher e os seus méritos. Em verdade, 
grande parte das leis relativas às orações são 
aprendidas da prece de Chana. É a mulher, com 
sua sabedoria, sensibilidade e entendimento, a 
verdadeira responsável pelo fortalecimento da 
família, da fé e dos valores morais e éticos que per-
meiam o judaísmo e nossas tradições.
A cada Rosh Hashaná, rememoramos o evento da 
criação que aconteceu 5777 anos atrás. Porém, a 
Cabala nos ensina que em cada Rosh Hashaná nós 
renascemos como indivíduos e como sociedade. 
Ou seja, não é somente um evento do passado, mas 
algo do presente, é o momento de nos reinventar-
mos como pessoa, cortar o cordão umbilical que 
nos une a hábitos e comportamentos negativos do 
passado e dar à luz a um novo “ser” conectado com 
nosso verdadeiro “eu” espiritual. 
Um ser cujo valor e identidade independe da 
aprovação e aceitação por parte dos outros. D’us 
ama cada um de nós incondicionalmente não 
pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas sim 
porque o nosso próprio “eu” é Divino. 
Portanto, nosso valor não é imposto ou conferido 
pela riqueza, glória ou posição social, mas sim 
pelo Criador do Mundo. Nossa identidade vem de 
dentro para fora de nossa genuína essência.
A vida é uma verdadeira montanha russa, com 
seus altos e baixos e um novo ano surge com a es-
perança de um mundo melhor e mais justo. “Ano 
Novo – vida nova” diz o ditado.
Sem dúvida, o início de um novo ano é o momento 
propício para mudança. Afinal, de acordo com a 
Cabala, uma nova energia espiritual, mais intensa, 
vem a esse mundo. Porém, isso não é suficiente 
se não nos transformarmos em um verdadeiro 

Vida Nova, 
Ano Novo
Este é um momento de renovação e reflexão 
sobre o papel que desempenhamos no mundo

YAMIN NORAIM Gabriel Aboutboul
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agente de mudanças.
Devemos agir ao invés de criticar e compreender 
ao invés de julgar. Ser um mensageiro de luz e oti-
mismo num mundo escuro e pessimista. Assim, 
seremos modelos inspiradores e transformadores 
de nossas famílias e da sociedade. Não podemos 
esperar que as coisas mudem num passo de má-
gica, que a violência e a injustiça cessem. Deve-
mos, sim, ser proativos e realizar mudanças em 
nosso interior que vão refletir a nível exterior.
Vida nova, com mudanças e transformações po-
sitivas, e então um ano 
novo. Enquanto formos 
seres que somente re-
agem aos fatos e não os 
criam, ou simples termô-
metros que registram os 
acontecimentos de forma 
passiva, os anos passarão 
e tudo continuará como 
antigamente. Porém, se 
assumirmos e aprimorar-
mos o mundo, seremos 
timoneiros de nossa vida, 
não deixando que a frágil 
embarcação que é nossa 
vida fique à mercê dos ven-
tos.
Uma pequena história do Talmud ilustra essa idéia.
Um barco lotado estava navegando e eis que um 
dos passageiros decidiu fazer um buraco em-
baixo do seu assento. Os outros imediatamente 
começaram a gritar:
- Pare com isso!
O homem respondeu:
- Isso não é da conta de vocês, afinal estou fazendo 
um buraco embaixo do meu assento.
Os outros passageiros responderam:
- Tolo! Estamos todos no mesmo barco, assim 
naufragaremos.
Devemos saber que os nossos atos repercutem no 
mundo inteiro. Cada um de nós escolhe que tipo 
de influência quer exercer: positiva ou negativa. 
Estamos todos no mesmo barco, o mundo cada 
vez mais se transforma numa aldeia global e a res-
ponsabilidade coletiva se faz mais do que nunca 
necessária e primordial. Nesses dias sagrados, em 

que lembramos nossa missão como indivíduos, re-
afirmamos que este mundo foi entregue pelo Cri-
ador a cada um de nós para ser protegido e desen-
volvido. Uma posse em que não existam somente 
direitos e privilégios, mas sim deveres. 
Nosso compromisso com a preservação da 
natureza, da moral, da justiça, da verdade, da 
solidariedade e da espiritualidade. Precisamos ter 
diante dos nossos olhos a visão da importância de 
cada indivíduo e de cada ato positivo. Você pode 
fazer a diferença na sua família e no mundo através 

de uma pequena boa ação.
Aproveitem esses mo-
mentos especiais e 
sagrados para realizar 
mudanças na prática, que 
façam surgir um novo ser, 
um novo mundo, uma 
nova vida que sem dúvida 
fará do ano um Ano Novo, 
com todas as suas benções. 
O ano de 5776 foi especial 
no nosso calendário – Ano 
de Hakhel – de reunião, 
quando fortalecemos os 
laços que nos unem a D’us 
e às nossas Mitsvot, bem 

como fortalecemos a família, que é a nossa ver-
dadeira fonte de força. Que esse espírito de união 
nos acompanhe nos próximos anos fortale-
cendo e apoiando a família e nossas institu-
ições, nos tornando mais presentes, colabo-
rando e participando.
Nesses momentos sublimes, em que penetramos 
nas profundezas do nosso “ser”, ouvimos o som do 
Shofar, que de forma simples e humilde anuncia a 
entrada de um novo ano de luz e esperança para a 
humanidade. Que as ações positivas de cada um 
possam construir um mundo de paz e justiça.
Desejo a todos Shaná Tová, mudanças para o bem, 
que todos sejam inscritos no Livro da Vida.

Com sinceros votos de Shaná Tová 
Umetuká Tikatevu VeTechatemu.

“Em hebraico, 
Shaná (ano) vem 
da palavra Shinui 

(mudança).”

Gabriel Aboutboul é Rabino Chefe da sinagoga 
Edmond J. Safra Ipanema



corrente48

PARTICIPAÇÃO TOTAL NA CERIMÔNIA 
EM TORNO DO DIA INTERNACIONAL 
EM LEMBRANÇA ÀS VITIMAS DO 
HOLOCAUSTO

As chaverot Ilana Trombka e Mariângela Lemos  
acompanharam a Presidente do Centro WIZO  
Brasília Rachel Abitbol Raschkovsky na impor-
tante e comovente celebração ocorrida na sede da 
OAB  em Brasília em 27 de Janeiro passado em 
torno da data. Representando seu Centro e tam-
bém a WIZO Brasil demonstraram a todos a cons-
tante participação de nossa Organização em todos 
os eventos comunitários.

MUSEU DOS JUSTOS POLONESES

WIZO Brasília também se fez presente na 
cerimônia realizada em Março na Embaixada da 
Polônia para a inauguração do “Museu dos Po-
loneses que Ajudaram a Salvar Judeus do Extermínio”, 
através de sua presidente, Sra. Rachel Abitbol 
Raschkovsky e das  chaverot do seu Executivo, 
Mariângela Lemos, Rosana Hofman, Tamara So-
colik e Khelita.

68 ANOS DE INDEPENDÊNCIA

O Encarregado de Negócios, Ministro Lior Ben 
Dor, e a Sra. Mônica Ben Dor abriram as portas da 
Embaixada de Israel em maio, em Brasília, para 
comemorar os 68 Anos da Independência de Is-
rael. Estiveram presentes autoridades militares, 
diplomáticas, representantes de Federações e 
Instituições judaicas e empresários. 
A WIZO Brasil foi representada pela Sra. Rachel 
Abitbol, presidente do Centro WIZO Brasília, 
acompanhada das chaverot Rosana Hoffman e 
Luciana Katz que elogiaram o evento e o acolhi-
mento com que foram recebidas pela Sra. Mônica 
Ben Dor.

Rachel Abitbol, Mariângela Lemos, 
Embaixador da Polônia, Tamara 

Socolik, Khelita e Rosana Hofman

WIZO BRASILIA capitaneada por sua 
Presidente Rachel Abitbol, com Rosana 

Hoffman e Luciana Katz

Rachel Abitbol, Raquel Hoersting, 
Rosana Hoffman, Mariângela 

Lemos e Graciela Wernik

WIZO EM FOCO | BRASÍLIA
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PREMIAÇÃO “PINTURA E 
DESENHO 2015”

Rachel Abitbol Raschkovsky, Presidente do Centro 
WIZO BRASILIA, em total cooperação com o Centro 
WIZO SÃO PAULO, fez parte da comitiva paulista 
que levou o aluno Hendio Gabriel Ribeiro Cavalcanti 
e a Professora Cristiane Marques Barbo, Vencedores 
do Concurso de Pintura e Desenho promovido em 
2015. Em suas visitas à Embaixada de Israel na 
capital foram recebidos pelo Encarregado de Negó-
cios da Embaixada Israelense, Lior Ben Dor.

Com o Encarregado de Negócios da Embaixada 
Israelense, Lior Ben Dor e os vencedores do Concurso 

WIZO SP
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Nossas chaverot mineiras trabalharam 
bastante em sua lindíssima barraca de objetos 
típicos de Israel e Judaicos, e não houve quem 
não desse uma paradinha na barraca WIZO 
MG, para apreciar, adquirir os itens e também 
para saudar e abraçar a todas por sua impor-
tante participação e desprendimento.

PALESTRA SOBRE “A MULHER QUE 
MATA” CELEBRA A PASSAGEM DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER ENTRE 
ATIVISTAS MINEIRAS

Foi brilhante a palestra proferida pela Prof. Dra. 
Lyslei Nascimento, da Universidade Federal de 
Minas Gerais sobre “A Mulher que Mata” em cele-
bração WIZO Minas Gerais do Dia Internacional 
da Mulher. Expressivo número de chaverot e con-
vidadas prestigiou o evento ocorrido na tarde de 
09 de Março na sede da A.I.B.
Lyslei Nascimento que igualmente faz um ex-
celente trabalho junto ao Núcleo de Estudos 
Judaicos que coordena na UFMG, e edita um 
ótimo periódico eletrônico, o Arquivo Maaravi é 
figura profundamente capaz e querida por todos, 
e na oportunidade soube com precisão tratar o 
tema proposto. Kol a Kavod a WIZO MG.

E TEVE WIZO MINAS GERAIS NA 
FESTA DE ISRAEL 2016

Tradicionalmente levada adiante em comemoração 
ao Iom Haatzmaut, revestiu-se, mais uma vez, de 
grande sucesso a Festa de Israel, em 2016, com-
pletando a sua 25ª Edição.
Em conjunto com todas as demais entidades 
comunitárias da cidade, a WIZO MINAS GERAIS, 
fez bonito , preenchendo com seu tradicional oti-
mismo, alegria e muita participação o evento.

WIZO EM FOCO | MINAS GERAIS

ALMOÇO FESTEJA OS 90 ANOS DA WIZO BRASIL

Revestiu-se de grande sucesso o lindo almoço organizado pelas 
chaverot mineiras em torno dos 90 anos de fundação do Movimento 
WIZO no país. 
Em clima de grande alegria pela data festejada, alegria esta que se 
viu ampliada pelas presenças de Nelly Starec, Vice-Presidente, e Ana 
Marlene Starec, Presidente de Honra WIZO BRASIL prestigiando 
o evento, as ativistas lideradas por Helena Bergher Presidente, em 
mesma oportunidade homenagearam  a chaverá Margarida Kraiser 
pelos longos anos de eficiência e dedicação à frente do cargo de 
tesoureira.

Chaverot MG com Ana Marlene Starec e Nelly Starec.

Homenagem a Margarida Kraiser - WIZO 90 anos 
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WIZO EM FOCO | PARÁ

Como já é tradição, o grupo WIZO Belém Bella 
Lancry se reuniu na residência da chaverá Miriam 
Barcessat, para confraternização do final do ano, 
com troca de presentes e delicioso jantar. 
Na ocasião  houve a apresentação da nova Pre-
sidente do Centro WIZO Belém Bella Lancry, a 
querida  Roseluz Bemerguy de Souza Côrtes e da 
vice presidente Eliane Bemerguy Alves. 
Houve manifestação de agradecimento ao trabalho 
de Esther Luna Bemuyal, que deixa a presidência 

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 
DE 2015 E NOVA DIRETORIA WIZO 
PARÁ

BAILE DE PURIM 2016

O Centro WIZO Belém Bella Lancry, tendo à 
frente a presidente Roseluz Bemerguy Souza 
Côrtes, realizou o tradicional Baile de Purim, com 
apresentação da Rainha Esther WIZO 2016 e ho-
menagem ao Dia Internacional da Mulher. 
A festa aconteceu no dia 14 de abril, no Salão 
Maison Rouge, com buffet e decoração do expert 
Alberto Serruya. 
Assim como a WIZO, a festividade de Purim tem 
influência muito grande da força da mulher, e 
há muitos anos unimos nesta festa a experiên-
cia de mulheres que se destacam no trabalho 

da WIZO com resultado positivo e um magnífico 
trabalho realizado desde maio de 2013. Foi um en-
contro com muita animação e descontração!

comunitário e a juventude de uma jovem de nossa 
comunidade que representa a Rainha Esther. 
Pelo Dia Internacional da Mulher e como reconhe-
cimento da importância da mulher em nossa comu-
nidade, a WIZO homenageou a Sra. Ester Benzecry 
Bentes pelo trabalho e dedicação ao próximo. 
Ester Bentes se destaca pelo trabalho realizado na 
Chevra Kadisha feminina, que presta assistência 
espiritual aos falecidos e familiares enlutados, e na 
AVAO- Associação do Voluntariado de Apoio a On-
cologia, prestando serviço de apoio aos que sofrem e 
necessitam de tratamento oncológico.
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Aconteceu, na residência da chaverá  Eliane Israel,  re-
união cultural do grupo WIZO Belém Bella Lancry. 
Na ocasião, foram dadas as boas vindas às novas inte-
grantes do grupo, Esther e Louise Gabbay, assim como 
foi feita uma homenagem especial à Rebeca Gabbay. 
Rebeca fez alyiah com o marido Samuel e seus quatro 
filhos há um ano e meio e representa um exemplo de 
força e determinação na busca do grande sonho de viver 
o judaísmo. Em Belém, para visitar a família, neste mês 
de julho, aproveitou para realizar o bat mitzvah de sua 
filha Ana Luiza entre nós. 
Houve troca de experiências de vida em Israel e divul-

REUNIÃO CULTURAL

PESSACH
Aconteceu no dia 27 de abril, “chol hamoêd Pessach”, na 
residência da Chaverá Iana Barcessat Pinto, agradável 
reunião cultural. 
A reunião foi dirigida pela nossa presidente Roseluz 
Bemerguy Souza Côrtes. 
Entre os assuntos, definiu-se os eventos para o 1º 
semestre do corrente ano.
A chavera Iana Pinto proferiu palestra com o tema 
“Pessach nos diz: Ensine bem a seu filho”, do Rabino 
Jonathan Sacks.
Após, foi servido um tradicional lanche “casher le pes-
sach” típico de Belém.  Iana Pinto, como sempre, sur-
preendeu a todos como uma excelente anfitriã. 

O Centro WIZO Belém Bella Lancry, na presidên-
cia de Roseluz Bemerguy Souza Côrtes realizou 
a tradicional festa da Mãe do Ano WIZO com jantar 
dançante em 26 de maio no Salão Maison Rouge, buf-
fet e decoração by Alberto Serruya quando teve a honra 
de homenagear  a senhora Elka Kabaczinik Zatz.
Além da medicina, Elka exerceu a atividade de 
empresária, porém é no trabalho pela comunida-
de, em atividades sociais e sionistas que se destaca. 
Elka foi presidente da Naamat Pioneiras por mui-
tos anos. Atualmente, além de super avó, é uma 
das “molas propulsoras” da comunidade Chabad 
local, participando e ajudando ativamente. 
Ao tomarem conhecimento da escolha da home-
nageada, muitas pessoas passaram relatos cari-
nhosos sobre a presença de Elka em momentos 
difíceis, como visita em hospitais, para confortar 
doentes e familiares, provando que as boas ações 
repercutem eternamente. 
O grupo WIZO sentiu-se honrado com a participação 
e o carinho da comunidade de Belém no evento. 

MÃE WIZO 2016

A homenageada Elka K. Zatz e Roseluz Cortês, 
Presidente WIZO BELÉM CENTRO BELLA LANCRY

WIZO EM FOCO | PARÁ

gação sobre o trabalho da WIZO. Foram, igualmente, 
iniciados os preparativos para a tradicional campanha 
da tâmara e do mel de Rosh Hashanah, que nosso 
Centro realiza há muitos anos levando às famílias da 
Comunidade, os símbolos do Chag e suas brachot. 
Um momento de muita descontração, seguido de um 
jantar especial oferecido pela anfitriã. 
O grupo WIZO, em nome da presidente Roseluz Be-
merguy Côrtes, agradece à chaverá Eliane Israel pelo 
carinho e calorosa recepção, desejando ao Samuel Gab-
bay e família muito sucesso em Israel.   
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YOM HASHOÁ EM 
RECIFE

Comemoração do Iom 
Hashoá, organizada 
pela Federação Isra-
elita de Pernambuco 
na Sinagoga Kahal Zur 
Israel na qual a WIZO 
esteve presente dando 
sua colaboração  ao 
evento.

YOM HAATZMAUT EM RECIFE

A WIZO de Recife esteve presente no evento or-
ganizado pela Federação junto com o Centro Is-
raelita de Pernambuco em comemoração ao Iom 
Haatzmaut. Foto das representantes dos nossos 
grupos as chaverot Simone Zimilis e Jacy Aver-
buch que prestigiaram o “Domingão.”
 

WIZO EM FOCO | PERNAMBUCO
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Foi extremamente produtiva a pequena visita em schli-
chut, realizada  em princípios de Abril pela Presiden-
te WIZO Rio de Janeiro,  Luciana Burlá Cukierman às 
chaverot do Centro WIZO Curitiba Paraná.
Com sua alegria e entusiasmo habituais compartilhou 
parte de suas bem sucedidas experiências, com as ati-
vistas do segmento AVIV WIZO PR, que desta maneira 
tiveram a chance de aprofundar conhecimentos sobre o 
importante trabalho que desempenham.
No encontro Luciana igualmente repassou a todas as 
vivências obtidas em sua participação como membro 
da Delegação  que representou o Brasil na 26ª EGM 
realizada em janeiro último em Israel e destacou a real 
necessidade e importância do referido evento como 
modo mais efetivo de maior conhecimento dos proje-
tos WIZO.

VISITA PRODUTIVA

WIZO EM FOCO | PARANÁ

AMIGOS DO HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS

Foi realizado nos dias 6 e 7 de julho o Bazar em 
parceria com a Associação de amigos do Hospital  
de Clínicas.
Agradecemos as doações dos patrocinadores e 
integrantes da Kehila, que fizeram deste evento, 
um grande sucesso.
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Foi simplesmente MARAVILHOSA, segundo 
a expressiva platéia que prestigiou, a palestra 
sobre a saúde da mulher judia em relação ao 
Câncer de Mama promovida pelo Grupo Aviv 
Sara Gusman, WIZO PR. 
A importante e sempre interessante abordagem 
sobre o assunto foi feita de modo impecável 
por Iris Rabinovich, mastologista e Salmo 
Raskin geneticista, despertando a atenção de 
todos os presentes. 
O depoimento dado na oportunidade por Silvia 
Libatin Chiesa foi de grande valia,  revelando às 
presentes uma situação real vivida pela pró-
pria e que lamentávelmente pode ocorrer a 
cada uma de nós. As chaverot também mar-
caram seu evento solicitando às convidadas 
a título de ingresso, lenços a serem doados a 
pacientes em tratamento  de quimioterapia.

GRUPO AVIV E A SAÚDE DA 
MULHER

HOMENAGEM OFICIAL

Foi sucesso mais que total a linda comemoração 
tendo como pano de fundo o Dia dos Pais pro-
movida pelo Centro Curitibano. Bingo e a linda ho-
menagem feita ao Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, Joel  Ilan Paciornik trouxeram emoção 
, alegria e contentamento não só à família do 
homenageado  quanto a todo o expressivo público 
presente e à cada chaverá  que com empenho tra-
balhou pelo sucesso do empreendimento. 
JOEL ILAN PACIORNIK, Ministro do STJ, casado 
com a chaverá Sarah Paciornik, é pai de três filhos, 
sendo que sua caçula é a atual Presidente da WIZO 
Mirim do Paraná. De família comprometida com 
a tradição judaica, sendo genro de chaverá WIZO 
PR e filho de ativista Na’amat, é um profissional 
competente, dedicado e pai exemplar.

WIZO EM FOCO | PARANÁ
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E a WIZO RJ fez bonito na 26ª EGM  em Janeiro de 2016, levando em sua delegação mais de 24 repre-
sentantes de diversos grupos que deste modo tiveram a grande oportunidade de conhecer Israel sob o 
olhar da WIZO.
Incentivando a integração , visita aos projetos e, conhecimento da Organização no mundo, o Centro vem 
conseguindo estimular um expressivo número de ativistas com grande sucesso. 

Recém empossado, o Executivo WIZO RIO DE 
JANEIRO, com Luciana Burlá Cukierman na Presidên-
cia, recebeu em Outubro de 2015 a importante visita 
da Professora Rivka Lazovsky, Chairperson da WIZO 
MUNDIAL.
A visita da Prof. Rivka mereceu lindo jantar de home-
nagem com presença de cerca de 200 chaverot, em sua 
grande maioria pertencente ao segmento Aviv.
Na cidade, por conta da realização do Kinus Territorial, 
nossa líder maior teve a oportunidade também de 
saudar a nova Presidente do Centro e seu Executivo 
e de visitar a Escola Liessin Sholem, onde em contato 
com jovens alunas e suas professoras pode falar um 
pouco a respeito da entidade.

WIZO BRASIL 90 ANOS

WIZO EM FOCO | RIO DE JANEIRO
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Sucesso total o 1º Grande Bingo Grupo 
Iachad, realizado no Sofitel Rio Palace 
Hotel, em maio com mais de 300 
convidadas.

A platéia composta por mulheres de diversas 
faixas etárias divertiu-se em uma programação 
super bem organizada , resultado da completa 
união de propósitos e responsabilidade das ativas 
chaverot que não mediram esforços para alcançar 
seus objetivos.
WIZO BRASIL  representada por suas  Presiden-
te de Honra Ana Marlene Starec  e Presidente do  
Executivo Silene Balassiano, prestigiou o evento, 
que contou com a presença de  Èrica Saubermann 
Além, Representante Aviv WIZO MUNDIAL
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ENCONTRANDO GENTE BOA

Mais uma vez foi Sucesso total, a realização conjunta dos Grupos Shamash e Mishpachá que em lindo 
domingo de julho congregou cerca de 600 pessoas entre crianças e seus familiares em torno da estréia 
nacional de “Procurando Dory”.
Em uma união de propósitos, visando cumprir os objetivos WIZO, os grupos organizadores contem-
plaram com ingressos e lanche diversas crianças menos favorecidas das coletividade judaica e so-
ciedade maior, transformando o evento em uma grande festa de solidariedade.

Em comemoração aos 90 anos da WIZO no 
Brasil, a WIZO -Rio promoveu em julho uma 
edição especial de seu Bazar  Anual – que 
tradicionalmente ocorre em dezembro.
Com uma nova proposta de trabalho que con-
gregou todas as ativistas em torno de  uma 
grande festa, proporcionando integração, 
união e muito espírito de grupo.

COMPRAS, VENDAS E 
MUITA SOLIDARIEDADE

WIZO EM FOCO | RIO DE JANEIRO
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SHOW COMEMORATIVO AOS 95 ANOS DA WIZO 

A WIZO RS encerrou com chave de ouro as comemorações pelos 95 anos da WIZO Mundial apresentando 
o Show comandado por Renato Borghetti e as crianças da Fábrica de Gaiteiros.
Foi emocionante assistir ao espetáculo, em que as raízes gaúchas se somaram às raízes judaicas, num 
belo exemplo de integração e paz. O público acompanhou cantando algumas das músicas executadas na 
sinagoga União Israelita, cuja acústica perfeita valorizou a apresentação.

AUSCHWITZ E OS LIMITES DO 
REPRESENTÁVEL

Com o objetivo de promover ações culturais 
divulgando os valores judaicos, o grupo Me-
orot-Anna Goldstein da WIZO RS organizou a 
palestra intitulada “Auschwitz e os limites do 
representável”, no dia 16 de março.

WIZO EM FOCO | RIO GRANDE DO SUL
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ENCONTRO COM A LITERATURA 
ISRAELENSE

Foi um sucesso o segundo Encontro com a Literatura 
Israelense Contemporânea promovido pelo grupo 
Ianiv. Leniza Menda apresentou um panorama atual 
das características dos autores modernos, exempli-
ficando com trechos magnificamente interpretados 
pela atriz Lourdes Kaufmann e analisados com olhar 
crítico e profundo da psicanalista Alice Lewcowicz. 
O público ficou encantado e comemorou com alegria 
o aniversário do grupo, que completou 30 anos.

TE CONECTA - PROMOVENDO O 
EMPREENDEDORISMO

A WIZO RS e o Ariel Job Center - centro de ori-
entação, capacitação e encaminhamento ao tra-
balho mantido pela comunidade judaica - realiza-
ram, no dia 18 de abril, o primeiro encontro do 
projeto intitulado “Te Conecta” no Auditório da 
FIRS, com apoio da Federação Israelita do RS e do 
Colégio Israelita e Ariel Job Center. Os  principais 
objetivos do projeto são: promover um espaço de 
discussão através de ideias e propostas inovadoras 
no campo do empreendedorismo, compartilhar 
desafios de empreender em momentos de crise e 
apresentar a trajetória de jovens empreendedores 
através de cases. Do primeiro encontro, parti-
ciparam oito jovens empresários da comunidade 
judaica, atuantes em diversas áreas, que contaram 
ao público suas experiências e trocaram ideias 
sobre o mercado. A primeira edição do Te Conecta 
também teve um cunho benemerente, pois o in-
gresso era adquirido através da doação de alimen-
tos não perecíveis. Os mesmos foram entregues às 
Damas de Caridade.
Em junho foi realizada a segunda edição do Te 
Conecta. O evento foi direcionado aos alunos do 
Ensino Médio do Colégio Israelita e contou com a 
presença de 6 painelistas, todos ex-alunos do colé-
gio, que compartilharam suas experiências profis-
sionais e conversaram sobre empreendedorismo.

GRUPOS TRAZEM LUIZE VALENTE À 
PORTO ALEGRE

O Grupo Meorot-Anna Goldstein, com o apoio 

dos grupos Chai, Emet-Tiferet, Koach, Liora e 

Prachim, promoveram debate com Luize Valente 

sobre seu novo livro “Uma Praça em Antuérpia”. 

Como moderador da mesa, participou o jornalista 

Leo Gerchmann. O evento lotou o auditório da 

FIRS e foi um dos primeiros co-organizado por 

cinco grupos.

WIZO EM FOCO | RIO GRANDE DO SUL
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SEDER DE PESSACH DOS 
GRUPOS AVIV

As jovens dos grupos Yafa e Kochavim comemo-
raram Pessach em torno da mesa com os símbolos 
da festa. Na ocasião, as jovens prepararam a comida e 
confraternizaram através da história e dos valores 
da festividade.

DIVERSIDADE, TOLERÂNCIA E PRECONCEITO

Foi de altíssimo nível a 2a Jornada de Estudos da WIZO RS .
Com a temática “Diversidade, tolerância e preconceito”, o evento contou com um auditório lotado e 
se caracterizou pela variedade no formato das apresentações dos grupos, que trouxeram informações 
enriquecedoras, abastecendo a todas de muito conhecimento.

WIZO NO IOM MITZVÁ

A WIZO participou da linda festa do Iom Mitzvá, 
ajudando a preparar os sanduíches para os mais 
de 200 voluntários, além de receber as doações e 
trabalhar na triagem das roupas.
Chaverot WIZO participando do Iom Mitzvá - 
Campanha do Agasalho da Comunidade Judaica 
de Porto Alegre.

WIZO EM FOCO | RIO GRANDE DO SUL
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95 ANOS DA WIZO MUNDIAL

Para marcar os 95 anos da WIZO Mundial, a 
WIZO SP realizou um grande evento em sua Sede, 
com a participação de Rivka Lazovsky, presiden-
te executiva da instituição. Em sua mensagem, 
Rivka destacou a relação intrínseca entre o Es-
tado de Israel e a diáspora, além da dependência 
que um tem para o outro. Rivka Lazovsky recebeu 
das mãos da presidente da WIZO SP, Iza Mansur, 
uma salva de prata com dizeres alusivos à data. 
Foi entregue, também, o Diploma de Ouro, a Su-
lamita Tabacof, presidente de Honra da entidade 
em São Paulo, e a Shila Hara, presidente do Silvia 
Hodara, que estendeu a homenagem às chaverot 
de seu grupo. Na noite anterior ao evento, Rivka 
Lazovsky participou de um jantar especial com as 
chaverot que integram os grupos Aviv da institu-
ição – Barak, Simchá e Tzehirot. 

HOMENAGEM AO SHALOM BRASIL

O salão da Sede ficou completamente lotado para 
a festa de encerramento das atividades da WIZO 
SP em 2015. Na ocasião, foi homenageado o casal 
Tânia e Marcel Hollender, criadores do Programa 
Shalom Brasil, que completava 20 anos. A parte 
musical ficou por conta de Georgia Besen, de 
apenas 18 anos, que encantou, entoando músicas 
como “Maoz Tzur” e “Light a Candle”, acompa-
nhada de seu pai ao violão, o chazan Marcio Be-
sen, com quem fez um emocionante dueto no final. 

WIZO EM FOCO | SÃO PAULO
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“ZIKA NA POLÍTICA”, 
COM O JORNALISTA 
CARLOS BRICKMANN

A sede da WIZO SP lotou 
para ouvir o jornalista 
Carlos Brickmann falar 
sobre o tema “Zika na 
Política”. Profissional 
com mais de 50 anos de 
experiência na imprensa 
brasileira, tendo passado 
pelos principais jornais 
impressos e emissoras de 
televisão do País, Brick-
mann falou de forma 
direta e descontraída 
sobre a atual situação 
política. Para quem par-
ticipou do evento, ao 
seu término, ficou um 
gostinho de “quero mais”. 
Brickmann já foi convida-
do a retornar para novas 
palestras.

NA COMEMORAÇÃO DE PESSACH, 
PALESTRA E SORTEIO DE CESTAS

O rabino Michel Schlesinger foi o convidado deste 

ano para falar sobre Pessach e seus significados 

para as chaverot dos diferentes grupos da WIZO 

SP. Com uma abordagem interessante e de forma 

descontraída, explicando as diferenças entre as 

mitzvot desta data determinadas pela Torá e as 

acrescentadas pelos rabinos ao longo dos séculos, 

rabino Michel despertou o interesse e prendeu 

a atenção das presentes à tradicional celebração 

realizada todos os anos na Sede. Após a palestra, 

o Grupo Tzehirot realizou o sorteio das “Tradicio-

nais Cestas Kasher Le Pessach”, todas montadas 

com produtos doados por vários parceiros.
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CONCURSO DE PINTURA E DESENHO

Com o salão da Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo lotado, foi realizada a premiação 

do Concurso WIZO de Pintura e Desenho 2015, 

que teve o tema “Brasil/Israel: Tecnologia no 

século 21”. Compuseram a Mesa Executiva Sergio 

Serber, presidente do Conselho Estadual Parla-

mentar das Comunidades de Raízes e Culturas Es-

trangeiras; Fares Saeb, vice-cônsul Geral de Israel 

em SP; Raquel Volpato Serbino, representando o 

secretário de Estado da Educação Herman Voor-

wald; José Goldemberg, presidente da FAPESP; 

Valmir Macedo, gerente de Eventos e Market-

ing do Banco Bradesco; Sulamita Tabacof e Iza 

Mansur, presidentes de Honra e do Executivo da 

WIZO São Paulo. O grande vencedor do primeiro 

prêmio foi o aluno Hendio Gabriel Ribeiro Caval-

canti, que junto com sua professora Cristiane 

Marques Barbo recebeu uma viagem à Brasília.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Mais de 300 pessoas estiveram na Hebraica/SP para a tradicional comemoração do Dia Internacional 
da Mulher 2016 promovida pelo Grupo Chana Szenes. Este ano a homenageada foi a secretária de 
Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Dra. Linamara Rizzo Battistella. Médica fisiatra, pro-
fessora da Faculdade de Medicina da USP, Linamara também é coordenadora do Grupo de Trabalho 
do Comitê de Humanização do Hospital das Clínicas de São Paulo. Rebeca Rosenberg foi a mestre de 
cerimônia do evento.

WIZO EM FOCO | SÃO PAULO
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PALESTRA COM LUIZ FELIPE PONDÉ

“O Narcisismo no Mundo Contemporâneo” 
foi o tema da palestra proferida pelo filósofo 
Luiz Felipe Pondé na sede, em evento pro-
movido pelo Grupo Barak da WIZO SP. Muita 
gente compareceu para aprender com Pondé, 
que consegue tratar de temas complexos de 
maneira simples. A abertura da noite ficou 
a cargo da diretora de Cultura, Yona David-
son, e pela diretora do Departamento de Aviv, 
Olga Ajzemberg.

BAZAR ANUAL

O tradicional Bazar Beneficente, realizado no 
Clube Piratininga, mais uma vez foi um sucesso. 
Este ano, o Bazar teve como homenageada a in-
cansável ativista Sarita Rawet, que há longos anos 
atua nas fileiras da WIZO SP. Sarita representa 
o exemplo de dedicação ao trabalho voluntário. 
Hoje, ela participa do Executivo como Diretora de 
Relações Públicas e na tomada de decisões impor-
tantes para a Organização. Seu empenho e elevado 
espírito de cooperação a tornaram paradigma de 
comportamento comunitário e inspirador das 
novas gerações.
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WIZO EM FOCO | BRASIL

Na presença de chaverot dos diversos Centros 
brasileiros, realizou-se em 25 de outubro de 2015, no 
Rio de Janeiro, o XXII Congresso Territorial WIZO 
Brasil Esther Carvalho, cujo nome homenageou a 
querida ex Presidente do Centro Minas Gerais.

Silene Balassiano, e Vice-Presidentes, Nelly Starec 
e Lúcia Balassiano, Ana Marlene Starec, Presi-
dente de Honra eleitas para o período 2015/2018, 
ladeiam a Prof. Rivka Lazovsky Chairperson da 
WIZO MUNDIAL. 

Prof. Rivka Lazovsky, 
Chairperson da WIZO 
Mundial, prestigiando o 
evento, trouxe mensagens 
de grande motivação em 
todos os encontros os quais 
participou, quer no Rio 
de Janeiro quer em Porto 
Alegre e S. Paulo, para onde 
seguiu após o Kinus.

Ana Marlene Starec e Nelly Starec, Presidente de 
Honra e Vice Presidente WIZO BRASIL representa-
ram a entidade em novembro de 2015 na 46ª Con-
venção CONIB, que em São Paulo entre temas trata-
dos, formalizou as despedidas do país, ao Embaixador 
Israelense Reda Mansur.

EGM E MOR

A WIZO Brasil co-
ordenou a animada 
delegação brasileira à 
EGM 2016, realizada 
em Tel Aviv, de 17 a 21 
de janeiro último.
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Durante a MOR, Reunião Anual de Representan-
tes, um dos encontros de maior importância dentro 
da EGM, destinado à dirigentes da WIZO em todo o 
mundo, Erica Saubermann Alem do Brasil, Centro 
WIZO RJ,  foi anunciada como a nova Representante 
Aviv Mundial, recebendo o carinho de todo o Executivo 
WIZO Brasil, participante do evento.

A excelente atuação da WIZO Brasil foi reconhe-
cida pela WIZO Mundial e mereceu homenagem, 
prestada à Ex Presidente Helena Kelner e atual, 
Silene Balassiano extensiva à todos os Centros do 
País.

Em 15 e 16 de Março, o Centro WIZO Rio de 
Janeiro, sediou a primeira Reunião do Conselho 
Fiscal e Deliberativo da entidade,  sob nova gestão. 
A participação efetiva da representatividade dos 
Centros RJ, SP, RS , PR e MG permitiu o debate 
e sugestões de assuntos de grande importância ao 
futuro da WIZO Brasil.

O depoimento das AVIVOT presentes, Olga 
Aizemberg , por SP, Erica Saubermann Alem e 
Danielle Balassiano Ptak, do Rio de Janeiro re-
latando suas atividades em grupos mais jovens 
não só foi apreciado por todas as presentes 
como lançou boas ideias a serem difundidas 
entre os demais.

Carmela Dekel, Chairperson da Divisão de Educação da WIZO 
Mundial, de passagem pelo Rio de Janeiro, em meados de Maio, 
foi recebida com carinho pelos Executivos WIZO Brasil  e WIZO 
Rio de Janeiro.  Sua motivação  verificada nos encontros que manteve 
durante a Abertura da Campanha pela Sobrevivência, nesta cidade, 
foi não só apreciada como trouxe entusiasmo e otimismo a todas 
que tiveram a oportunidade de com ela estar.
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Em final de Maio, por iniciativa da WIZO Brasil, componentes do seu Executivo e um grupo de 
chaverot do Centro Rio de Janeiro estiveram no Museu Histórico Nacional para uma visita guiada 
à tocante exposição “As Meninas do Quarto 28”, baseada em livro do mesmo nome. A mostra, 
que trouxe à toda a comunidade um pouco mais de luz e informações sobre esse período negro 
da história da humanidade, proporcionou uma rica troca de idéias com os monitores e a equipe 
pedagógica responsável  pela realização.

WIZO EM FOCO | BRASIL

Ana Marlene Starec, Presidente de Honra, e Nelly Starec, Vice Presiden-
te da WIZO Brasil participaram  em 17/18 de julho, em Buenos Aires,  do 
1º Foro Global contra o Antissemitismo na América Latina, um encon-
tro de grande importância, onde ficou registrado e  confirmado, que “o 
antissemitismo não é apenas um problema dos judeus- é um problema 
global de Direitos Humanos, uma enfermidade social, a ameaçar toda 
uma civilização”.

Em viagem a Belo Horizonte, Nelly Starec, 
Vice-Presidente, e Ana Marlene Starec, Presi-
dente de Honra da WIZO Brasil, puderam co-
nhecer melhor e interagir com as chaverot do 
Centro Minas Gerais nas reuniões que tiveram 
com o Executivo, com o Grupo Lapid e com o 
novo grupo Aviv que está se formando.
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Fred Maroun é um intelectual árabe de esquerda 
que escreve para diversas publicações inter-
nacionais. Radicado no Canadá, é considerado 
uma das vozes mais lúcidas do mundo árabe. Re-
centemente, Maroun produziu um artigo em que 
aponta os grandes equívocos cometidos pelos 
árabes em relação aos judeus e a Israel.
Trata-se de um artigo especialmente importante 
para o público judaico, pois revela que o mundo 
árabe não é monolítico e que em seu meio há uma 
corrente que lentamente busca enxergar seus 
próprios erros ao invés de culpar agentes exter-
nos por todas as suas mazelas. “Nós árabes geri-
mos nosso relacionamento com Israel de maneira 
cruel”, afirma Maroun.
“Nosso primeiro equívoco durou séculos, ocor-
rendo bem antes da declaração de independên-
cia de Israel, em maio de 1948. Consistiu em não 
reconhecer os judeus como iguais a nós”, diz. 
Durante séculos, lembra o intelectual árabe, os 
judeus compartilhavam com os 
demais não muçulmanos o status 
de dhimmis, cidadãos de
segunda classe.
“Se não tivéssemos cometido 
esse erro, talvez tivéssemos nos 
beneficiado de duas formas.
Provavelmente os judeus teriam 
permanecido em maior número 
no mundo árabe e poderiam ter 
auxiliado a desenvolver a civili-
zação do Oriente Médio muçul-
mano, ao invés de desenvolver 
as civilizações dos lugares para 
onde fugiram, sobretudo a Europa e os Estados 
Unidos”, acredita.
O segundo e pior erro, para Maroun, foi a de-
cisão árabe de não aceitar o Plano de Partilha 
das Nações Unidas de 1947. Pela Partilha, lembra 

ele, “o estado judeu tinha apenas uma minúscula 
maioria de judeus, o que teria dado aos árabes 
praticamente a mesma influência dada aos judeus 
na condução do país, enquanto o estado árabe era 
quase que totalmente árabe, sem nenhum benefí-
cio político aos judeus que nele habitavam.”
Além disso, ressalta, cada estado proposto consis-
tia de três áreas mais ou menos desconexas, re-
sultando necessariamente em uma forte interde-
pendência geográfica entre os dois estados. “Se os 
dois países tivessem estabelecido relações amigá-
veis, provavelmente trabalhariam em diversos as-
pectos, como uma federação. E nesta federação os 
árabes teriam uma maioria esmagadora.”
Mas o que fizeram os árabes? “Em vez de concor-

darmos com um plano vantajoso 
como este, resolvemos que não 
podíamos aceitar um estado 
judeu e ponto final. Iniciamos 
uma guerra destinada a er-
radicar o novo estado em sua 
incipiência, mas perdemos e o 
resultado de nosso erro foi um 
estado judeu muito mais forte”, 
lamenta.
Fred Maroun resume sua tese 
em um lamento que serve não 
apenas aos estados árabes,
mas a todos os que menosprezam 

a capacidade dos judeus e, em particular, dos is-
raelenses em superar seus mais ferrenhos inimigos: 
“Não deveríamos ter iniciado uma guerra se não 
estávamos preparados para os resultados de uma 
possível derrota.

“Há entre os árabes 
uma corrente que 
lentamente busca 

enxergar seus 
próprios erros ao

invés de culpar 
agentes externos.”

“Enganam-se todos os que 
menosprezam a capacidade 
dos judeus e, em particular, 
dos israelenses em superar 

seus inimigos.”

OS EQUÍVOCOS 
DO MUNDO ÁRABE

PALAVRA FINAL Renato Aizenman
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A CSC BRASIL homenageia a WIZO BRASIL 

pelos seus 90 anos de atividade e deseja a 

todos Shaná Tová Umetuká!

Comprometimento, Responsabilidade, Amor!

WIZO BRASIL, 
a chama de esperança  e de vida,  na existência de 

milhares de pessoas!

Grupo Tikva, Centro WIZO Rio de Janeiro, Brasil

Grupo Shalom, Centro WIZO Rio de Janeiro, Brasil

Grupo Irit, Centro WIZO Rio de Janeiro, Brasil
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A CSC BRASIL homenageia a WIZO BRASIL 

pelos seus 90 anos de atividade e deseja a 

todos Shaná Tová Umetuká!




