
 
 
 
 
 
 

 

Wizo Rio News 28- 26/08/2016 
 
 
 

● Aconteceu: 
 

● Zohar é o nome do novo núcleo WIZO RIO formado logo no início desta semana.. 
Congregando residentes na Barra da Tijuca, darão inicio a novos trabalhos, sob a 
presidência de Clara Goldenberg e sob a orientação de Sarita Schaffel. Sucesso! 

 

 



 
● Em clima de alegria total o almoço da Mesa Executiva WIZO RIO em homenagem à 
Despedida de Ruth Cohen, Presidente de Honra da Entidade que no início do próximo 

mês fará sua alyiah para Israel em companhia do esposo Aron Cohen. Ativista WIZO por 
mais de 60 anos, a dedicação ímpar de nossa querida colaboradora, além de sua grande 

capacidade na direção administrativa e financeira da mesma foram reconhecidos por 
todas as presentes, que brindaram a partida da amiga com votos de um futuro repleto de 

felicidades.  
 

 
 



 
 

 
 



 
Cercada pelo carinho de todas, e em clima de emoção total, Ruth Simah Cohen, 
Presidente de Honra WIZO RJ despediu-se de sua mesa de trabalhos pela qual 

honrou, defendeu e trabalhou durante mais de 60 anos de atividades.  
 

● Dando prosseguimento , a tarde , na Sede WIZO RJ, ocorreu a homenagem a 
Ruth Cohen por parte do Corpo de Ativistas da entidade, e também a 

Inauguração da Galeria de Fotos das Ex e Presidentes de Honra da Organização. 
 

 
 



Após série de pronunciamentos feitos pelas Lideranças da casa, encabeçadas 
por sua Presidente Luciana Burlá Cukierman, seguida de Anita Burlá, Lucia 

Balassiano ex presidentes WIZO RJ  e Silene Balassiano , Presidente da WIZO 
BRASIL todas ressaltando os inúmeros valores de nossa homenageada, 

deixando a mesma bastante emocionada, a Galeria de Fotos foi finalmente 
inaugurada. 

 

 
 

 
 



 
 

 As fotos de Raquel Geiger,z'l, Zilda Sauer, z'l e Ruth Cohen passam de agora em 
diante a enfeitar nossa sede, mantendo deste modo vivas entre todas, a 

lembrança  da chama de exemplo que todas depreenderam e continuam a 
depreender no que diz respeito ao envolvimento das mulheres judias com a 

WIZO, sua dedicação à causa Sionista e aos valores da Tsedaká, ética e 
solidariedade preconizados pela entidade. Um momento de orgulho, saudade e 

reconhecimento inesquecível prestigiado por grande número de chaverot, e 
também pela filha de Zilda, nossa querida e também chaverá Massada, Débora 

Sauer Aisenberg,presente â cerimônia.  
 

 
 

Coube a Ana Marlene Starec, homenagear a memória da saudosa Raquel Geiger 
zl, traçando o perfil da homenageada. Sarita Schaffel por sua vez, deu seu 

testemunho em nome de todas da vivência por ela compartilhada com Zilda 
Sauer, zl, uma saudade e honra dividida com Débora, sua filha. 



 
E finalmente Suzana Grinspan, ex presidente WIZO RJ, e responsável pelo setor 
de "Promoções" WIZO RJ, homenageou pelas demais, Ruth Cohen, que parte no 

próximo mês para Israel onde fixará residência. 
Uma tarde especial, que deixará saudades em todas, por seu caráter de 

reconhecimento ao trabalho e à dedicação de cada voluntária, parte importante 
do movimento, sua razão de existir, e motivo de prosseguir. 

 
Em ambas as oportunidades, vale ressaltar o empenho da Coordenadoria de 

Eventos da entidade, e os agradecimentos de todas pela bela tarde tão bem e 
carinhosamente organizada. 

 

●  Nili recebeu Ana Marlene Starec para ouvir a respeito do Congresso/ fórum da 
America Latina sobre Antissemitismo por ela participado. Uma reunião de grande 
interesse, esclarecimento e que além de a todas congregar, rendeu a palestrante 
um lindo e maravilhoso presente, agora já enfeitando a sua casa e pelo qual, e 
também pelo carinho do grupo ela sinceramente agradece.  
 



 
 

 
 

 
● Simcha recebeu a visita de Pinhas Cohen, que fez parte da Delegação que 
recepcionou o time israelense nos Jogos Olímpicos e organizou as diversas 

atividades " extras" para os atletas além da homenagem  ocorrida no Palácio da 
Cidade.Um bate papo de excelência que a todas agradou! 

 



 
 

● Ramat Aviv teve como convidada, Ana Paula Goldbach. Além dos 
aniversariantes do mês, o grupo também  tratou a logística para entrega e 

distribuição dos brindes de Rosh Hashaná que comercializa em nome da WIZO 
RJ para toda a Coletividade.  

 



 
 
 

WIZO RIO JÁ SE APRONTA PARA PRESTIGIAR AS PARAOLIMÍADAS 2016 
 

Dia 09 de Setembro, Estádio do Remo da Lagoa!  



            
Atenção você chaverá que solicitou ingressos para a competição com Moran 

Samuel no Estádio do Remo da Lagoa: os ingressos já se encontram em nossa 
secretaria, por favor telefone e agende a retirada! 

 
Acontecendo 

 
●Dia 27 de agosto Teatro Riachuelo/ Ingressos Esgotados! 



 
 

● Dia 29 de Agosto,à partir das 14 horas, sede, na Reunião do Subcentro Ahuva 
Kestelman, Visita de Teresa Bergher ao Subcentro WIZO Ahuva Kestelman para 

falar sobre sua plataforma de trabalho.  
 

 
 

 
 Vai Acontecer 

  
●Dia 05 de setembro na sede a partir das 14 horas- reunião do subcentro Ahuva 

Kestelman com parte cultural a cargo do Grupo Ahavá com presença de Ana 
Antabi falando sobre o mês de Elul 

  



 
● Dia 05 de Setembro, no Beit Lubavitch Leblon 

 
 

● Dia 06 de Setembro, em Organização, evento musical Grupo IRIT, na ARI.  
 



 
 
 

● Dia 08 de Setembro às 19 horas Reunião de Presidentes e ou Representantes 
de Grupos Subcentro Henny Landau, Grupo Anfitrião Atzmaut, residência de 

Tania Holperin, Rua Anita Garibaldi 26 apto 701, Copacabana.  
 
 

● Dia 12 de setembro na sede a partir das 14 horas- reunião do subcentro Ahuva 
Kestelman com parte cultural a cargo do Grupo Orat Rosa Halfim com parte 

cultural a cargo da psicóloga Tânia Lemchem , filha da chaverá Vera Lemchem, 
que falará sobre "Florais da Árvore da Vida". 

 
 
 

● Dia 13 de Setembro, às 14 horas Super Bingo Yamit, com pizza,  
 



 
 

●Dia 15 de Setembro, visita ao Executivo Wizo RJ do candidato a Presidencia da 
FIERJ, Harry Rosemberg e sua chapa.  

 
● Dia 19 de setembro, na sede Wizo Rio a partir das 14 horas, "Encontro com 

Ronaldo Wrobel" para falar sobre a sua mais recente obra, " O romance 
inacabado de Sofia Stern". 

 

 
 

● 26 de Setembro na sede às 14 horas,  Comemoração de Rosh Hashaná 
Subcentro Ahuva Kestelman 



 
 
● 

  
 
 



● Dia 19 de outubro,almoço de Sucot promovido pelo Subcentro Scylla Schneider 
Niterói. em breve maiores informações.  

 
 
● 
 

 
 

 

 
Wizo no Brasil, em Israel e no Mundo 

 
●WIZO SP, através do Grupo Silvia Hodara promoveu um inspirador encontro 

pela solidariedade. O evento beneficente foi realizado na casa de Shila Hara, que 
abriu suas portas para receber amigas e interessadas em fazer o bem, ao 
mesmo tempo em que apreciaram elegantes peças assinadas By Gracie. 



  
 

● Chaverot da WIZO RS estiveram presentes no almoço beneficente do Lar da 
Criança Anne Frank prestigiando o evento. 

 

 

● E Chaya Yaglom, a emblemática Presidente de Honra da WIZO MUNDIAL, foi a 
convidada pela equipe de jornalismo desta entidade a dar seu depoimento de 

vida e atuação na WIZO. Do alto de seus mais de 90 anos, ela continua 
charmosa e ativa, mostrando que ser uma chaverá dinâmica, faz muito bem!  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=614810172033265&set=a.124924591021828.21445.100005128627819&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=614810172033265&set=a.124924591021828.21445.100005128627819&type=3


 

 
 
 

● jantar com Palestra, mais uma sugestão gaúcha de bom evento! 



 
 

 
● Já no ar o link para as inscrições no Seminário Aviv Wizo Mundial que acontece 

de 13 a 17 de Novembro próximo em Tel Aviv. Se você tem até 45 anos, não 
deixe de participar!  Basta acessar o link e se inscrever ou telefonar para a 

Secretaria da WIZO BRASIL (21 25411098 - Vera 
 

 
https://worldwizo.wufoo.eu/forms/2016-aviv-international-seminar-registration/ 

 
 

 
● E foi motivo de alegria e júbilo, a bela carta enviada pela 

Chairperson Rivka Lazovsky endereçadas a todas as chaverot 
brasileiras.  

 
Da mesa da Presidente 

https://worldwizo.wufoo.eu/forms/2016-aviv-international-seminar-registration/


 

 

 

22nd August, 2016 

Mrs. Silene Balassiano  

President  

WIZO Brazil 

 
Parabéns a High School WIZO  de Tecnologia, em Rehovot 

Cara Silene, 

Estou muito contente e orgulhosa de lhe informar que o Corpo Docente 
da High School Tecnologia WIZO em Rehovot, que é patrocinada pela 
WIZO Brasil, acaba de ser premiado com uma bolsa do Ministério da 
Educação de Israel pelo excelente resultando obtido com seus alunos. 

Para a equipe WIZO Tecnologia High School, em Rehovot, é um 
grande momento, pois esta é a segunda vez que esta equipe recebe esta 

maravilhosa  concessão.  

Escrevi para os diretores e os professores uma carta em que os elogio 
por sua devoção, paixão e dedicação ao oferecer aos nossos alunos 
todos os valores de excelência, Ahavat Israel e Tikkun Olam para o 
qual WIZO tanto se empenha.  

Costuma-se dizer, que “ os verdadeiros mestres são aqueles que fazem 
de sua tarefa, pontes, sobre as quais convidam seus alunos as a 



atravessar.  Retiram-se estes lentamente e deste modo, incentivam a 
seus alunos a criar e a desenvolver suas próprias “pontes”, os seus 
próprios caminhos.  

Essa conquista maravilhosa é outro exemplo da Avodat Kodesh que 
nós da WIZO comprometemo-nos a criar: uma sociedade israelense 

mais forte, com poderosa  e resiliente.  

Nós criamos pontes todos os dias para os nossos alunos nos esforçando 
assim a criar uma vida melhor e mais feliz para eles mesmos. 

Nada disto teria sido possível sem o apoio contínuo da WIZO Brasil ao 
longo do ano, a cada ano, e sua profunda preocupação e envolvimento 
em tudo o que está acontecendo na High School WIZO Tecnologia, em 

Rehovot, do qual a Federação que você dirige é  patrocinadora. 

Gostaria imensamente de felicitar aWIZO por seu importante e 
imprescindível papel no grande sucesso deste projeto maravilhoso. 

Kol Hakavod! 

 

Prof. Rivka Lazovsky 

     Chairperson, WIZO Mundial 

 
 

 
Na Comunidade 

 
 





 
 
 

 
Aniversariantes  

 
 
 

DENISE PIKELHAIZEN 
-EMET-20 

ANA PAULA BRAUN-PRACHIM-20 
SÔNIA GORIN-RAMAT AVIV-21 

MARTA CHUTORIANSCY-SINAI-21 
FANY WAYJSMAN-IRIT-22 

ANITA KLAJMAN GDANSKI-SIMCHÁ-22 
ELAINE BALASSIANO-EMET-22 

CLARICE FRAJBLAT-GENNY DAHIS-23 
DÉBORA WAJCBERG-GALIL-23 



ELZA KAYAT NIGRI-YAMIT-23 
CYNTHIA ZONIS-SIMCHÁ-24 

LINDA BALACIANO MOTYL-NILI-24 
ELIANE PROTECTOR-OSHER-25 
LILIANE TOLEDANO- 25 EMET 
ETEL ZAJDAHFT-MENORAH-26 
SARAH APELFELD-SHALOM-27 
SOFIA KRAJCER-KALANIOT-27 

SARA BAGDADI-AHAVÁ-27 
SANDRA NIGRI BALASSIANO-SIMCHÁ-27 

ALICIA NASAJON-GALIL-28 
NAZIRA SIHMAN-AHAVÁ-28 

GENY BLUVOL-GENNY DAHIS-28 
ANNA STERENBERG-CÔRO-29 

FANNY ZINGER-BEN GURION-29 
MONICA TAYAH GOLDEMBERG-GAL OR-29 

ADÉLIA MIZRAHI-AHAVÁ-31 
HELENA D. REMBISCHEVSKI-RAMAT AVIV-31 

 

Nossa Solidariedade 

● À Louise Paskin familiares e amigos pelo falecimento de seu pai, Sr. Max 
Paskin zl. A família estará recebendo a solidariedade de todos em ofícios 

religiosos a serem realizados no próximo domingo dia 28/08 na sinagoga CIB,  a 
partir das 17.30 hs.  

 
● À amiga WIZO RIO Heliana Hermolin, familiares e amigos, pelo falecimento de 
seu estimado esposo Miguel zl. cujo sepultamento acontece na manhã do dia 26 
de agosto no Cemitério Israelita do Caju.  

 
 

Mundo Judaico 
 

●Israelense leiloa credencial olímpica para ajudar crianças com câncer 
 
Yarden Gerbi ganhou bronze após perder para a brasileira Mariana Silva. 
Até a tarde desta terça, lances para a credencial já chegavam a R$ 40 mil. 

 



 

Yarden Gerbi vai doar dinheiro da credencial para 
crianças com câncer (Foto: Jack Guez/AFP) 

Medalhista de bronze nos Jogos do Rio-2016, a judoca israelense Yarden Gerbi 
decidiu colocar sua credencial olímpica a venda no site de leilão online Ebay, com o 
objetivo de reverter o dinheiro para um hospital que cuida de crianças com câncer. 
Até a tarde de terça-feira (23), o lance mais alto foi de 11.121,41 euros (R$ 40 mil), 
sendo que 79 compradores potenciais se manifestaram. Gerbi, que conquistou sua 
medalha na categoria até 63 kg, pretende manter o leilão online até segunda-feira. 
De acordo com a mídia israelense, a verba será destino ao tratamento de crianças 
com câncer no hospital Sourasky, de Tel-Aviv. Nos Jogos do Rio, Gerbi perdeu nas 
quartas de final para a brasileira Mariana Silva, mas conseguiu subir ao pódio por 
meio da repescagem. 
Mesmo tendo derrotado a israelense, Mariana acabou ficando sem medalha, por ter 
perdido a semifinal e a luta pelo bronze. O judô israelense saiu do Rio com duas 
medalhas, já que Os Sasson também levou o bronze, na categoria acima 100 kg. 
Sasson teve a participação marcada por uma grande polêmica, quando o egípcio 
Islam El Shehaby se recusou a cumprimentá-lo depois da sua derrota. 

 

●Judeus são atacados durante visita a local sagrado na Cisjordânia 



 
 

As forças de segurança israelenses precisaram intervir nesta terça-feira em 
defesa de dezenas de judeus ultraortodoxos atacados por palestinos quando 

visitavam, sem autorização, um lugar sagrado, o que acontece frequentemente 
na Cisjordânia . 

Cerca de 60 ultraortodoxos (praticantes rígidos das leis judaicas) visitaram o 
túmulo de José, em Nablus (norte), quando foram atacados com pedras, 

informou a polícia. 
O túmulo de José, alvo de uma controvérsia histórica, costuma ser cenários de 

conflito entre judeus e palestinos. 
Os judeus veneram o local porque contém, segundo eles, os restos de José, um 
dos doze filhos de Jacó. Para os palestinos, trata-se de um túmulo de uma figura 

religiosa local. 
Para visitar o túmulo, os judeus precisam de uma autorização prévia. Quando não 

respeitam as regras, ocorrem as agressões, o que provoca a intervenção das 
forças israelenses. 

Metade dos judeus foi presa para interrogatório. 
A agência palestina SAFA informou que três palestinos foram atingidos pelo gás 

lacrimogêneo das forças israelenses. 
 

 
 

●Israel revida ataque palestino e Turquia condena 
 

http://cdn.istoe.com.br/wp-content/uploads/sites/14/2016/08/fcb9e9907846e0b14880299e4c4e28e4240d7053-768x432.jpg


 
O Exército israelense bombardeou na madrugada desta segunda-feira (22) 

dezenas de alvos na Faixa de Gaza, deixando quatro feridos, em represália a um 
tiro de foguete do território palestino sobre o sul de Israel – de acordo com as 

autoridades. 
 

“Atingimos várias dezenas de alvos na Faixa de Gaza”, enclave palestino 
controlado pelo movimento islâmico Hamas e submetido a um bloqueio 

israelense, disse uma porta-voz do Exército à AFP. 
Esses ataques deflagraram uma dura condenação por parte da Turquia, 

considerando-os “desproporcionais” e “inaceitáveis”, apesar de um recente 
acordo com Israel para normalizar as relações. 

“Condenamos firmemente esses ataques desproporcionais”, declarou o ministro 
turco das Relações Exteriores, Mevlüt Cavusoglu. 

“Esses ataques, que deixaram feridos entre civis palestinos inocentes, são 
inaceitáveis, qualquer que seja o motivo”, completou a Chancelaria. 

“A normalização das nossas relações com Israel não significa que ficaremos 
silenciosos diante de tais ataques”, insistiu. 

O Estado hebreu reagiu prontamente às “infundadas condenações” de Ancara. 
“A normalização das relações com a Turquia não significa que ficaremos em 

silêncio frente às suas condenações infundadas”, declarou o Ministério israelense 
das Relações Exteriores. 

“Israel continuará a defender seus civis frente aos lançamentos de foguete sobre 
nosso território”, completa. 

E “a Turquia deveria pensar duas vezes antes de criticar as ações do Exército”, 
acrescentou a declaração israelense. 

A Turquia apoia o Hamas, mas o Parlamento turco acaba de ratificar um acordo 
de normalização das relações diplomáticas com Israel. 

As relações entre esses dois ex-aliados regionais atingiram seu nível mais baixo, 
depois do assalto de comandos israelenses em 2010 contra um navio fretado por 
uma ONG humanitária turca para tentar romper o bloqueio de Gaza. A operação 

custou a vida de dez militantes turcos, ao longo de Gaza. 

http://cdn.timesofisrael.com/uploads/2016/08/hit-415x234.jpg


No domingo, um foguete lançado da Faixa de Gaza caiu entre dois prédios da 
cidade israelense de Sderot, a 4 km do território palestino, sem causar vítimas, ou 

danos, segundo a Polícia israelense. 
Menos de uma hora depois, tanques israelenses estacionados na fronteira 

lançaram os primeiros projéteis contra o norte do pequeno território palestino. 
Em seguida, a Força Aérea lançou ataques que deixaram pelo menos dois 

feridos, segundo Achraf al-Qodra, porta-voz dos serviços de socorro em Gaza. 
Depois de uma pausa de várias horas e de um sobrevoo intensivo sobre o 

território, uma segunda série de ataques aconteceu no fim do dia, ferindo outros 
dois palestinos. 

Desde janeiro de 2016, 14 foguetes lançados de Gaza foram abatidos em 
território israelense, segundo o Exército. 

 
 

●500 Rabinos discutem antissemitismo na Europa 
 

 
 

Moscou (RV) - Um total de 500 rabinos de mais de 30 países europeus 
participam desde o último domingo (21/08), no Centro Comunitário Judaico de 

Moscou (Bairro Maryina Roshcha), das discussões sobre o aumento do 
antissemitismo na Europa, além de questões relativas ao desenvolvimento da 

vida da comunidade judaica. A informação é do o serviço de imprensa da 
Federação das Comunidades Judaicas da Rússia (FJCR). 

 
Mudanças positivas na Rússia 

 
"O próprio fato de que uma tal conferência em larga escala de rabinos está 

sendo realizada em nosso país sugere mudanças positivas, como a que 
aconteceu na Rússia na última década. Devido à política rigorosa do governo do 

país contra qualquer manifestação de antissemitismo, estas ocorrências 
tornaram-se marginais. As comunidades religiosas estão realizando fortes 

atividades educacionais e espirituais em todas as localidades povoadas do país, 

http://media02.radiovaticana.va/photo/2016/03/04/AP3338564_Articolo.jpg


não somente em suas grandes cidades", afirmou o Rabino-chefe russo, Berel 
Lazar em seu discurso no evento. 

 
O Estado está devolvendo propriedades religiosas para os fieis, novas igrejas - 

em vez das destruídas no século passado - estão sendo construídas a cada ano, 
os laços entre os representantes das religiões tradicionais estão se 

desenvolvendo, disse Lazar. 
 

Aumento do antissemitismo na Europa 
 

"Infelizmente, não é assim na Europa. Nós muitas vezes testemunhamos 
incompreensão, inimizade declarada e manifestações claramente antissemitas. A 
situação é tão crítica que muitos judeus que vivem na Europa estão considerando 

seriamente a emigração", reiterou ele. 
Nestas condições, é importante prover os judeus europeus com o apoio espiritual 

e compartilhar experiências com eles, disse o rabino. 
Os trabalhos do grande encontro de Rabinos da Europa teve início no domingo. 

Visitas a outras cidades 
Nos próximos dias, os Rabinos visitarão Smolensk, Lubavichi na região de 
Smolensk, Liozna e Liady na Bielorrússia, bem como Almaty. Eles visitarão 

túmulos dos "Justos", relacionados com a história do Hassidismo (ndr - 
movimento judaico) e participar de orações coletivas e eventos solenes. 

 
Biblioteca Schneerson 

 
Os trabalhos do encontro em Moscou terá continuidade na área do Museu 

Judaico e  Centro de Tolerância, onde os líderes judeus terão a oportunidade de 
ver uma coleção exclusiva de livros da renomada biblioteca Schneerson, no 
braço da Biblioteca Estatal da Rússia. A sessão final do fórum terá lugar no 

Moscou Jewish Community Center, em 25 de agosto. 
 

Luta contra o antissemitismo 
 

Os participantes da conferência, que está sendo organizada sob a égide da 
FJCR e do Rabinato Chefe da Rússia, discutirá as medidas a serem adotadas na 
luta contra o terrorismo, os problemas de antissemitismo na Europa, a situação 

das comunidades judaicas na Rússia e no exterior, as consequências da política 
das "portas abertas" para os refugiados na UE, bem como as questões da 

realização do diálogo inter-étnico e inter-religioso. 
 

 
Wizo Rio recomenda: 

 



Rosh  Hashaná já chegou na WIZO RIO!   

Prestigie, Divulgue, Presenteie! 
Um novo ano, novas esperanças, novas alegrias! 

Ligue agora, Ligue já e faça a sua encomenda! 
Tiragem Limitada! Não deixe para última hora! 

 

 
 



 



 



 



 



 

 
 

 
Horário Acendimento das Velas de Shabat 

Benção das Velas: 26/08//2016 – 6ª feira – 17.20 h. 
Motzaê Shabat: 27/08/2016– Sábado – 18h15 h. 

 
 

 

● 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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