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● Aconteceu
 

● Pessach em nossa sede!
 

A  festa da Liberdade foi comemorada em 03 de Abril  como mandam as tradições, por todas as
chaverot da entidade que exultantes pelo sucesso de sua festa de 90 anos não cabiam em si de
felicidade. Ativistas de todos os grupos WIZO RIO DE JANEIRO estiveram presentes a sede da
Organização para o le chaim festivo com prédica especial do Rabino A. Boitner que discorreu

na oportunidade sobre importantes aspectos da celebração.
Encerrando o evento lanche festivo e muita música a cargo das chaverot que unidas entoaram

as conhecidas e apreciadas canções da festa.
 

   

   

mailto:wizorio-comunicacao@ism.com.br
mailto:wizorio-comunicacao@ism.com.br















   

 

 
● A presença de várias de nossas chaverot ao Show de Abertura de Campanha do Fundo

Comunitário com o cantor Idan Rachel no Oi Casagrande na noite de 04/04.
 

 



 
● Chaverot Gal Or também foram presenças marcantes  prestigiando o Seder de 80 anos de

Fundação do Lar das Crianças Israelitas Rosa Waisman em 04/04.
 

Anne Bank e Evelyn G. Kelman do Grupo Gal Or.

 
●  Nos Subcentros e Grupos

 
● "Como nos libertamos de pensamentos negativos" foi o tema da palestra proferida pelo

Rabino Gabriel Aboutbol para as chaverot do Grupo Gal Or na noite de 03/04. Traçando um
paralelo entre esta temática e a liberdade que em breve será celebrada por todo o povo judeu o

palestrante levou a todas as presentes a importantes momentos de reflexão.
 



  
Na mesma oportunidade as ativistas comemoraram o aniversário da chaverá Rose Klajman.

● Banot Le Chaim escolheu a The Bakers para encontro reunião.

 
 

●  Shalom comemorou seu Pré Seder de Pessach, dia 4 de abril na casa da chaverá Rachel
Rozemberg com a festiva presença da Rabanit Melina Schrem que dialogou com as chaverot

contando de uma forma diferente e interessante os vários significados de Pessach e sua
relação com o Homem e Deus!  Houve brinde com o vinho e a Chabanit dirigiu as brachot.
Lanche típico numa linda mesa com a keará, matzá, vinho e vários pratos alusivos à data

completaram a celebração.



 

 

Ao final todas se confraternizaram nesta alegre reunião e a Presidente Mary Halfen ofereceu
flores para a Rabanit em nome de todas as chaverot!

●Etel Zajdhaft foi a anfitriã do big pré seder do Grupo Menorah. Mesa típica e reflexões sobre
a data fizeram da celebração mais um grande acontecimento.

https://www.facebook.com/etel.zajdhaft


 
● Nili como sempre reuniu-se para brindar Pessach em residência de Claudia Hochman, cuno

carinho já é tradicional no receber a todas. Chag Sameach!

 
 



 
●Shamash recebeu Tatiana Presser e Patricia Magier para falar sobre "sexualidade feminina".

A pauta foi de agrado total e o grupo ultimou seus preparativos para o cinema infantil do
próximo dia 09/04.

 

 
● Ben Gurion aproveitou a parte cultural divulgada na festa de Pessach da sede do Rabino

Boitner para importante reflexão festiva. As chaverot se congraçaram em torno da
proximidade da grande festa.

 

 
●  Simchá realizou seu pré seder em residência de Stella Besso com pratos tradicionais e parte

cultural sobre a festa a cargo de Henriete Mansur. O agrado foi total.



 

 
●  Mensagens Recebidas

 



 

 



 

 
 

Dear friends,
"Passover is one of my favourite times of the year.
This is when the whole community
and family gets together to remember
who we are and why we are here". (Jennifer Wagner)
May this festival of freedom bring...
A spring fresh with new promises
Peace to your world
Happiness to your home
Joy to your heart.

 
Happy Passover, Pesach Sameach,

 
Esther Mor
President

World WIZO
 

 
●Acontecendo

 
● Dia 09 de Abril, Domingo, às 10 horas, Grupos Shamash e Mishpachá, Os Smurfs 3.

INGRESSOS ESGOTADOS!



 
 
 

● Vai Acontecer
 

Maio
● 07/05 "Um dia por Israel" Grande evento comunitário em torno da celebração dos 69 anos

do Estado de Israel! Todas as entidades juntas para comemorar esta grande data, das 10 às 17
horas, Centro Adolpho Bloch, Barra, com vans saindo de diveros pontos da cidade. Breve

Maiores detalhes.
 

"Simplesmente Paul" um evento imperdível, organização Grupo Gal Or. Ingressos a R$140,00
lugares marcados. ÚLTIMOS INGRESSOS!

 

 
●Wizo no Brasil, em Israel e no Mundo

 
● WIZO FLÓRIDA organizando seu tradicional evento em torno do Dia das Mães.



 
 

● WIZO HOLANDA programa seu Simpósio

 

 
● Na Comunidade

 
 



 
 

●  Wizo Rio indica
 

 
 

ATENÇÃO EXCLUSIVO PARA CHAVEROT WIZO RIO



COM SUA CARTEIRINHA DE DESCONTOS
THE BAKERS:

 
MATZOT A R$23,80

 
 
 

 
Uma oferta como essa só para ativistas WIZO RIO!

Aproveite
 
 
 
 

 
●Aniversariantes

 

FRIDA EIDELMAN-TIKVÁ-1º
NAOMI L. COHEN-YARDÊNIA B. G.-1º

REGINA GUTNIK KOSMINSKY-IACHAD-1º
BIANCA TENDRICH-BANOT LE CHAIM-3

MARIA ZEBULUM-NORMA SION-3
MARY MEFANO-ALIYAH-5

CLAUDIA CHUEKE-SHAMASH-5
RUTH ZALCMAN-TIKVÁ-7
ANA CECILIA-SHAMASH-7

DEBORA SAUER EISENBERG-MASSADA-7
ETEL CHASILEV-RAMAT AVIV-8

REBECA KRIMER-BANOT LE CHAIM-8
SHEILA CITRYNBAUM-EMET-09
MIRIAM HIRSH-SABRA-IONÁ-10
SORAYA MANSUR-SHAMASH-10

HELENA FINKESLTEIN-DIVULGAÇÃO E CULTURA E MENORA-10
FRIMA CALINA-SHALOM-11
BETINHA SZOOR-CHAI-11

ETY SETTON-NILI-12
KATIA AKERMAN-OSHER-12

DOROTHY LEWKOWICZ-KALANIOT-13
DORA RABINOVICI-IRIT-13

SINAIDA GREGORIO LEÃO-CHADASH-13
DOROTHY LEWKOWICZ-KALANIOT-13

GENY GOLDBACH-GENNY DAHIS-15
 
 

 
● Mazal Tov e Parabéns

 
●À Helena Honigman, Grupo Galil e Executivo WIZO RIO, familiares e amigos   pelo

casamento de sua neta.
● À Claudia Chor, Grupo Gal Or familiares e amigos pelo casamento de seu filho.

 
●Mundo Judaico

 
●Portugal homenageia português que salvou milhares de judeus



Marcelo homenageia português que salvou milhares de judeus.

O Presidente da República vai condecorar na segunda-feira a título póstumo Aristides Sousa
Mendes (1885-1954) com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, no dia em que passam 63 anos
da morte do cônsul português.De acordo com a agenda do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de
Sousa homenageará o antigo cônsul português que durante a II Guerra Mundial (1939-1945)

salvou do regime nazista milhares de judeus e outros refugiados, numa cerimônia que
decorrerá na Casa do Passal, Cabanas de Viriato (Viseu), que pertenceu a Aristides de Sousa

Mendes.
 

Durante a II Guerra Mundial, Aristides de Sousa Mendes emitiu em Bordéus, França, vistos
sem autorização do Governo dirigido por António Oliveira Salazar.A Ordem da Liberdade

"destina-se a distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da Civilização, em
prol da dignificação da Pessoa Humana e à causa da Liberdade".

 

Aristides de Sousa Mendes já tinha sido condecorado, em 1986, com o grau de Oficial da
Ordem da Liberdade e, em 1995, com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo.

 

A Casa do Passal, classificada como Monumento Nacional em 2011, foi alvo de uma primeira
fase de obras, que evitaram a sua ruína.Este mês, o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro

Mendes, presidiu a uma cerimônia de assinatura dos documentos que definem a cooperação
entre a Fundação Aristides de Sousa Mendes, a Câmara de Carregal do Sal e a Direção

Regional de Cultura do Centro, para a realização da segunda fase das obras na Casa do
Passal.

 

A segunda e última fase de requalificação da parte interior e musealização da Casa do Passal
representa um investimento de 800 mil euros.

 

●  Soldados de Israel recebem 61 toneladas de matzá para Pessach

Pessach é um dos momentos mais importantes para o judaísmo. É o momento dos judeus
lembrarem ter sido escravizados por quase 400 anos no Egito de 3.900 a 3.500 anos atrás e

terem sido libertados por Deus, segundo a Torá ou terem se rebelado contra seus algozes.
 

Um dos aspectos de tzedaká (justiça social), um dos pilares do judaísmo é não permitir que um
judeu sem posses deixe de fazer a refeição ritual de Pessach, onde há uma proibição teológica,

a de consumir alimentos fermentados. Por isso se produz a matzá, o pão ázimo, feito sem
fermento. Ao longo dos últimos 50 anos, uma infinidade de bolos e biscoitos sem fermento

foram criados e comercializados.
Como em qualquer lugar do mundo a alimentação dos soldados é de responsabilidade das

forças armadas. Só que em Israel, parte desta responsabilidade é assumida voluntariamente
pelos mais diversos rabinatos. E as quantidades são enormes.

 

https://1.bp.blogspot.com/-H0gVXYVZ4eE/WOKSucqFTbI/AAAAAAAAXWA/3RF5u1sbVsQTv739eaMVQL4b1c-qtSYkACLcB/s1600/aristides.jpg
https://www.menorahnet.com.br/wp-content/uploads/2017/04/494-1-1.jpg


 

Para os oito dias de alimentação com proibição de fermento que se iniciam no dia 10 de abril,
o Exército de Israel (IDF), adquiriu 61,5 toneladas de matzá, 8,5 toneladas de peixe, 52

toneladas de galinha, peru, rosbife e carnes grelhadas, 115.000 shnitzels com farinha kosher
para Pessach (é um bife a milanesa de peru, típico europeu que se tornou típico israelense),

uma tonelada de raiz forte e duas toneladas de harosset (ambos são molhos típicos do ceia de
Pessach) e para a sobremesa, são 8,5 toneladas de bolos e chocolates kosher para Pessach.
Além disso as cozinhas dos quartéis ainda terão para preparar 7,5 toneladas de farinha de
matzá, 2,7 toneladas de massa para bolinhas de matzá (come-se com sopa de galinha) e 4

toneladas de farinha de batata.
Para os soldados estacionados em postos de observação e bunkers o rabinato do IDF vai

entregar 5.000 porções individuais preparadas da ceia de Pessach.
Os soldados veganos não recebem as carnes, obviamente, e continuam recebendo suas

verduras e legumes habituais.
 

 
● Israel designa sua primeira diplomata muçulmana

A muçulmana Rasha Atamny, de 31 anos, é da cidade de Baqa al-Gharbiya, no centro de
Israel. Ela servirá na Turquia e será a primeira-secretária da Embaixada. “Costumava escutar

os discursos da Síria, da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque e do Egito condenando as
“violações sistemáticas dos direitos das mulheres em Israel”, enquanto eu, uma mulher árabe-
muçulmana, de origem palestina, representava o país na Assembleia Geral da ONU”, afirmou

ela.

 

●Neonazistas levam ao encerramento de associação judaica na Suécia

Uma associação de comunidade judaica no norte da Suécia decidiu fechar após uma série de
ameaças de extrema-direita, sete anos depois da sua inauguração.

A sede da associação na cidade de Umea foi marcada com suásticas, mensagens como
“sabemos onde moras”, e um carro foi vandalizado. Membros locais disseram que as

autoridades não foram capazes de garantir segurança suficiente, e a porta-voz da
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comunidade, Carinne Sjoberg, explicou que algumas pessoas já não se aventuravam a ir ao
centro.

Sjoberg aponta o grupo neonazi, Nordfront, como responsável pela campanha de ódio,
inicialmente dirigida à porta-voz, mas também a outros membros da comunidade. No fim de
semana as janelas do carro de um membro foram partidas, e outros receiam levar os filhos

para a escola.
A porta-voz da comunidade explicou ainda que, apesar do fecho do centro, a comunidade vai

continuar a lutar para ter um lugar de encontro mais central em Umea e mais fácil de
proteger.

 
Os líderes da comunidade dizem que a situação dos judeus em algumas cidades suecas é difícil.

“Tivemos problemas com neonazis em Gotemburgo e Umea, mas noutras cidades, como
Estocolmo, sentimos mais seguros”, disse Isak Reichel, secretário-geral do conselho central

das comunidades judaicas da Suécia.
 

 

 
 

 
 

 
Acendimento das velas:07/04/2017- 17h27

Término do Shabat:08/04/2017- 18.20h
 

 
 

● Acompanhe as notícias da Wizo em 
Todas as segundas, quartas e sextas feiras.

Às terças feiras em



 

E a Wizo está também no
WIZO RIO NEWS

Publicação Virtual da Wizo RJ
Coordenadoria de Comunicação Wizo Rio de Janeiro

Responsável: Silene Balassiano
ABP 2726011 MT13003

Cadastramentos e Informações   wizorio-comunicacao@ism.com.br
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