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● Aconteceu: 

 
●E SEU CABELO TEM MAIS FORÇA mereceu edição IV! 

Comemorando sua quarta edição, foi mais do que bem sucedida a linda tarde de 
doação de mechas de cabelo a serem encaminhadas para fabricação de 

apliques e perucas destinadas a pacientes em tratamento oncológico. 
 



 
 

 
 



 

 
 



 
 



 
 

 Afinal estamos no OUTUBRO ROSA, mês em que o mundo inteiro volta seu olhar 
para o cancer, em especial o de mama que atinge a milhoes de mulheres, e que 
pode se descoberto a tempo, ter cura. a WIZO RIO, com orgulho, e com o apoio 

de muitas amigas, pode fazer a sua parte: com a ajuda da equipe nota mil do 
VITALÍCIA MAISON, e de Jack Bell, muitas serão contempladas com perucas, 
que resgatam a autoestima, permitindo um tratamento com maior esperança!  

 

 
 



 
 

Kol a Kavod a todas que nos ajudaram, e a certeza, de que uma ação como esta, 
traz dentro de si, um linda mensagem de amor e de carinho, de mulher para 

mulher, uma ação WIZO!  
em seus 90 anos de atuação no país, sempre pensando fazer a VIDA, possível!  

 



 
 



 
 

Na oportunidade também foram doados chapéus e lenços que serão 
encaminhados para campanhas de apoio à auto estima de pacientes em 

tratamento oncológico.  
 

 
● Aconteceu, nos Subcentros e Grupos 

 
●  Nili, celebrou com muita alegria Rosh Hashaná. Lindo jantar comemorou a 

data,  com tudo de direito, em encontro realizado na noite de 04/10. 



 

 
 

● Atzmaut também não fez por menos comemorando com tudo o que tem direito 
em sua reunião de 05/10 Rosh Hashaná.  



 
 
 

● Simchá também se reuniu, pela primeira vez em 5777. Muitos planos e 
projetos para o novo ano que ora se inicia.  



 
 

● Banot Le Chaim trabalhando seu lindo e prático evento de bolsas com hamsa. 
ideais para levar material em cursos, reuniões. Preço especial para 

lembrancinhas para o final de ano  
 R$36,00 a unidade. Informações com Anna Yara 992469721/ tiragem limitada. 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
●Acontecendo 

 
● Fique de olho e participe! 



 
 

 

● Vai Acontecer 
 
 

● Dia 19 de outubro,almoço de Sucot promovido pelo Subcentro Scylla 
Schneider Niterói.  



 
 

● Dia 20 de Outubro a partir das 19 horas. 



 
● Dia 26 de Outubro 



 

 
 

●  Dia 27 de outubro,19 horas  Reunião para Presidentes e ou Representantes, 
Subcentro Henny Landau.  

 
 

● Dia 01/12 Teatro Vanucci, Evento Grupo Nili, 18 hs "Loucos por Bárbara" com 
Tania Apelbaum Novak. Ingressos a R$50,00 . Informações 22751188 com Gilda, 

Ingressos Limitados. 
 

 
●Wizo no Brasil, em Israel e no Mundo 

 
 

● WIZO RS,  a toda! 



 
 

● Dia Doce, WIZO SP, mais uma vez sucesso total! a grande quantidade de 
doces arrecadada entre as docerias da cidade, proporcionou coletar expressiva 
quantia a ser destinada aos projetos WIZO para os menos favorecidos em Rosh 

Hashaná. 

 
 
 
 

 
 

● WIZO MUNDIAL promove interessante visita para quem 
estiver em Israel em Sucot 

 



 



 



 
 

 
 

E aí, chaverá? Já acessou a página virtual do próximo Seminário Internacional 
Aviv Wizo ?  

 
Wizo Rio já se organiza para participar!  Está na hora! Vamos lá!  

 
● Já no ar o link para as inscrições no Seminário Aviv W izo Mund ial 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. Agora em Hotel mais 

accessível! 
 

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

 
 

●Na Comunidade 
 
 

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


 
 



 
 



 
 

 
● Mazal Tov e Parabéns 

 
● A Eliane Goldemberg, Grupo Shamash, familiares e amigos pela comemoração 

festiva em torno dos 40 anos de André Rousso. 



  

 
●À Luba Setton, Grupo Nili, pela menção honrosa a que fez jus em recente 

mostra de peças em porcelana.  
 



 
 

● À Sheila Balassiano, Grupo Atzmaut e Monica Sender Grupo Gal Or, pelo 
nascimento de seu neto e sobrinho neto, Fernando 



  
 

●À Vereadora Teresa Bergher, pelo sucesso alcançado nas recentes eleições 
municipais garantindo-lhe mais um período de importante trabalho e atuação 

frente às camadas menos favorecidas da sociedade carioca e uma voz contra o 
antissemitismo, antissionismo  e demais políticas de desrespeito às diferenças. 

Bom trabalho. 
 

 
 

● À Rachel  Calhman Grupo Shalom, familiares e amigos pelo casamento de seu 
neto Ilan. 

 
 

● À todos os grupos WIZO RIO, que dedicaram-se á venda de brindes, presentes 
e cartões de Rosh Hashaná! todos os projetos foram bem sucedidos, gerando 



um apoio que fará a diferença para centenas de crianças, jovens , mulheres em 
risco e idosos que contam com o auxilio da WIZO. kol a kavod a todos, por seu 

empenho e responsabilidade! 
 

● À Solange Chachamovitz, Grupo Shamash, familiares e amigos pelo Bar Mitzva 
de seu filho Eduardo Firmo.  

 
 

 
●Nossa Solidariedade 

 
● À  Helena Bekor, Grupo Divulgação e Cultura, familiares e amigos pelo 

falecimento de seu esposo Samuel z'l. 
●  À Daniela Sidi, Grupo Shamash, familiares e amigos  pelo falecimento de seu 

estimado avô. 
 

● À todo o povo judeu, pelo falecimento do grande líder israelense Shimon Peres 
zl.  
 

●À familiares, amigos, chaverot dos Grupos Anne Frank e Yamit, Chaverot do 
Subcentro Ahuva Kestelman, de toda a WIZO RIO DE JANEIRO, pela perda 
irreparável da estimada e querida chaverá, Membro Honorário, Membro do 
Executivo, Rosa Balassiano/ Rosinha zl. Uma lacuna que se abre em nossa 
Organização, pela falta que será sentida para sempre, de uma querida e 

dedicada voluntária, que jamais mediu esforços para nos ajudar a atingir nossos 
objetivos, e a quem devemos deveras honra e reconhecimento. Rosinha partiu, 

porém sua conduta, irrepreensível, seu caráter, sua responsabilidade, seu 
carinho, enfim servirão de exemplos para todas nós! Que descanse em paz junto 
aos justos e bons, e a Hashem, no Gan Éden, seu merecido lugar. Nossa eterna 

saudade! 
 

 
●Aniversariantes 

  

 
 

Outubro 
GUTA FANNY FRIDMAN-ASHDOT-1º 

LEONOR GUITLER-MASSADA-1º 
ROSINHA CLEIMAN-SCHEIVA AVERBURG-1º 



ANA PAULA CORREIA-KOL LEV-1º 
ESTELA RYFER-SINAI-2 

SIMONE KILIMINIK-SHAMASH-2 
LÍBIA HOROWITZ-ORAT-ROSA CHALFIN-3 

SILENE BALASSIANO-KALANIOT-3 
LINA RABINOVITCH-ASHDOT-3 

GENY ALTSCHULLER-IRIT-3 
ANDREA LEVY NISKIER-GAL OR-5 

MIRIAM KOIFFMAN-SIMCHÁ-6 
SOPHIA CHVEID-CÔRO-7 

ANETY GRUNBERG-CHAI-8 
BELLA ESPERANÇA-DIVULGAÇÃO-9 

LISABETH BRAUN-KALANIOT-9 
ANA KLAJMAN-RAMAT AVIV-9 

MARIA ELISA CORREIA-MASSADA-10 
MONICA SENDER-GAL OR-10 

ALZIRA C. VIBRANOVSKI-YAMIT-11 
IZABEL WINKLER-OSHER-11 

SARITA TUBENCHLAK-ASHDOT-14 
SANDRA REGEN-BEM GURION-14 

FORTUNÉE DINES-YAMIT-15 
CAMILA BENISTE-YAMIT-15 
ANITA URBINDER-SINAI-15 

DANIELLE BALASSIANO PTAK-SHAMASH-15 
 
 

 
●Mundo Judaico 

 
●Serra se reúne com premier de Israel para tentar ampliar 

relações comerciais 

 

https://scontent.fgig3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14463180_10154028932983196_7207799457905065615_n.jpg?oh=5dd95c1065d2760d782778a391432eb8&oe=586EBA62


O ministro das Relações Exteriores, José Serra, que foi a Israel acompanhar o 
enterro de Shimon Peres, aproveitou a viagem para buscar uma aproximação 

com o país do ponto de vista comercial e político.  
 

Em Jerusalém, o chanceler se reuniu com o primeiro-ministro israelense, 
Benjamin Netanyahu, com o objetivo de reforçar as relações econômicas e 
ampliar o alcance do acordo de livre-comércio entre o Mercosul e Israel. 

Ex-presidente, ex-premier e considerado um dos fundadores do Estado de Israel, 
Shimon Peres foi prêmio Nobel da Paz após mediar, com o líder palestino Yasser 

Arafat, o Acordo de Paz de Oslo. O enterro de Peres foi acompanhado por 80 
líderes mundiais, entre eles o presidente norte-americano, Barack Obama, e o da 

França, François Hollande. 
Após incidentes diplomáticos recentes entre Brasil e Israel, o Itamaraty quer 

adotar uma nova política exterior tendo com base a ampliação e diversificação 
das relações comerciais com o país judeu. O interesse do Brasil na convivência 

pacífica entre Israel e Palestina, no entanto, continua sendo uma posição de 
Estado. 

De acordo com o Itamaraty, Netanyahu recebeu Serra no final da tarde de hoje 
(30) e os dois concordaram em intensificar as relações políticas bilaterais. "O 

interesse do Brasil é contribuir para a retomada das negociações entre 
israelenses e palestinos, rumo a um acordo que possa levar à convivência de 

dois Estados, Israel e Palestina, lado a lado, em paz e segurança. Isso vai além 
do Oriente Médio; é fundamental para a paz mundial”, informou o ministério, em 

nota. 
Já no campo das exportações brasileiras, o Itamaraty avalia que o desempenho 

“deixa a desejar” e que vender mais para Israel “depende do Brasil”. 
“Não é aproveitado, ainda, o potencial do Acordo de Livre Comércio Mercosul-

Israel. A ideia é reforçar as relações econômicas, com realce para produtos 
israelenses de alta tecnologia, segurança e defesa.” 

Embaixador israelense 

 



Soldados carregam o caixão do ex-presidente de Israel e prêmio Nobel da Paz,  
Shimon Peres Amos Ben Gershom/divulgação governo israelense/Agência Lusa  
Desde o fim do ano passado, Israel não tem um chefe diplomático no Brasil, após 

a saída do então embaixador Reda Mansour. O vazamento da indicação de 
um nome polêmico para assumir o cargo, o do diplomata Dani Dayan, gerou 

críticas do corpo diplomático brasileiro e fez com que Netanyahu deixasse de 
indicar oficialmente um nome para o posto. 

 
Antes, em 2014, a então presidenta Dilma Rousseff condenou a ofensiva 

israelense ao território palestino controlado pelo grupo islâmico Hamas, na Faixa 
de Gaza. 

 
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a presença no enterro de hoje de 

líderes como o presidente palestino Mahoud Abbas, que em um momento 
histórico apertou as mãos de Netanyahu nesta tarde, demonstra a capacidade 
agregadora de Shimon Peres na busca da paz e do caminho que israelenses e 

palestinos ainda têm de percorrer. 
“O governo brasileiro recorda, neste dia, um estadista que se dedicou a 

construir, defender e desenvolver o seu país, empenhando-se, ao mesmo tempo, 
em romper as barreiras que as diferenças culturais e religiosas, e as sucessivas 

guerras, não cessaram de reerguer. Shimon Peres será sempre lembrado por 
todos por seus exemplos e inspiração para iniciativas em benefício da paz”, 

disse o Itamaraty. 
 

 
 

● 60% da verba do Museu Judaico veio de fora da comunidade 



  
A captação de recursos para erguer o Museu Judaico, previsto para ser 
inaugurado em dezembro de 2017, em São Paulo, apresenta um dado 

surpreendente. 
Cerca de 60% do dinheiro conseguido veio de fontes fora da comunidade 

judaica. O valor total do projeto, entre a construção do prédio e a compra do 
acervo, é de R$ 42 milhões. 

 
 

 
 

●Filho de sobreviventes do Holocausto recebe Prêmio Nobel de 
Física 



 
Professor Michael Kosterlitz, Nobel de Física 2016 

Três cientistas ingleses foram agraciados com o Nobel de Física por terem 
revelado, na teoria, os “segredos da matéria exótica”, o que significa estados e 
transições entre estados incomuns na matéria. Os estudos foram realizados ao 
longo dos anos 1970 e 1980 e normalmente a comissão do Nobel leva décadas 
mesmo para reconhecer estudos teóricos, o que ocorre a medida em que eles 

vão sendo confirmados. 
Michael Kosterlitz, hoje com 73 anos de idade é um dos cientistas do trio, 

atualmente dá aulas na universidade Brown, em Rhode Island, Estados Unidos. 
Seu pai foi Hans Walter Kosterlitz, pioneiro alemão da bioquímica que fugiu para 

a Escócia em 1934, depois de ser expulso de seu trabalho em um hospital de 
Berlim. Pouco depois, ele conseguiu que sua esposa, Hannah, fosse para lá 

também. Michael nasceu na Inglaterra. 
Quantos outros Prêmios Nobel e descobertas científicas poderiam estar entre os 

6 milhões de judeus que os nazistas assassinaram e seus descendentes não 
nascidos? 

 
 
 

●Filme falado 100% em árabe representará Israel no “Oscar 
2017” 

 

https://www.menorahnet.com.br/wp-content/uploads/2016/10/468-4-kosterlitz.jpg


 
“Sand Storm” (“Tempestade de Areia”) é um drama que se passa em uma 
comunidade beduína, no sul de Israel. O filme, da estreante Elite Zexer, cuja 
equipe é composta por árabes e judeus, ganhou os principais prêmios do 
cinema israelense este ano e também o “Grande Prêmio do Júri” para a categoria 
“Drama Estrangeiro” no “Festival de Sundance”, nos EUA 

 
 

 
 
 

● Flotilha de mulheres é interceptada por Israel 
 



 
 

A Marinha de Israel interceptou nesta quarta-feira (5) um veleiro de ativistas que 
tentavam romper o bloqueio israelense à Faixa de Gaza, que já dura uma 

década. 
Em comunicado, as autoridades israelenses disseram que suas forças tinham 

redirecionado o barco a fim de evitar uma "violação do bloqueio marítimo 
legítimo" do enclave palestino, e que tudo foi feito de acordo com as diretrizes do 

governo e depois de esgotar todas as vias diplomáticas. Treze mulheres, 
incluindo a Nobel da Paz Mairead Maguire, estavam a bordo do veleiro Zaytouna 
na região do Mediterrâneo e iam em direção a Gaza, depois de terem zarpado 

de Barcelona em setembro como parte da missão "Mulheres rumo a Gaza".  
 
 

 
 
 

●Encontrado em pergaminho um dos primeiros manuscritos da 
Bíblia 

Utilizando raio-x e leitura 3D, os pesquisadores descobriram 
que o pergaminho tem as passagens do Levítico, um dos 

cincos primeiros livros da Bíblia 
 
 



 
 

Cientistas de Estados Unidos e Israel identificaram as mais antigas passagens 
manuscritas do Antigo Testamento já encontradas. Segundo os pesquisadores, o 
texto data do século III ou IV. A descoberta foi divulgada na revista 
científicaScience Advances. 
Sem precisar desembrulhar o pergaminho frágil e danificado, Pnina Shor, 
autoridade de antiguidades de Israel, e Brent Seales, cientista da Universidade 
de Kentucky, utilizaram um procedimento inovador da instituição americana: 
desvendaram o texto através de escaneamento com raio-x e leitura virtual. 
No pergaminho, os pesquisadores encontraram passagens do Levítico, um dos 
cinco primeiros livros do Antigo Testamento. O rolo foi encontrado por 
arqueólogos em En-Gedi, em 1970. No lugar, vivia uma antiga comunidade 
judaica, entre os anos de 800 D.C. e 600 D.C. 
Técnica 
Os estudiosos de Israel utilizaram uma máquina de microtomografia, 
normalmente utilizada para análise de câncer em pacientes. As imagens obtidas 
foram enviadas para Kentucky e equipe americana fez análises tridimensionais 
das passagens e reconstruiu virtualmente o manuscrito. 
“Ficamos impressionados com a qualidade das imagens”, disse Michael Segal, 
diretor da Escola de Filosofia e Religião da Universidade Hebraica de Jerusalém. 
Por muito tempo se pensou que seu conteúdo havia sido perdido para sempre, 
pois o rolo foi queimado em um grande incêndio no local e, até então, tocá-lo 
sem que se desfizesse em cinzas era impossível. “A estrutura principal de cada 
fragmento, completamente queimada e esmagada, tinha se transformado em 
pedaços de carvão que continuavam se desintegrando cada vez que era 
tocada”, relatou os pesquisadores no estudo. 

 
 

 
●Wizo Rio recomenda: 

 

http://www.scientificamerican.com/podcast/episode/ancient-biblical-scroll-gets-read-while-wrapped/
http://www.scientificamerican.com/podcast/episode/ancient-biblical-scroll-gets-read-while-wrapped/


 
Voltando daquela viagem no frio? Então deixe os casacos, luvas e material de ski 

com a gente. A Smartbox tem um box que combina com a sua 
necessidade. www.smartboxbrasil.com.br ou ligue (21)2270-1220. 

Smartbox guarda tudo o que você precisa,  
com segurança. Vale a pena conhecer! 

  

 

 
 

 

 
Horário Acendimento das Velas de Shabat 

Benção das Velas: 11/10/2016 – 6ª feira – 17.34 h. 
Motzaê Shabat: 12/10/2016– Sábado – 18h27 h. 

 

http://www.smartboxbrasil.com.br/
https://www.facebook.com/SmartboxBrasil1/photos/a.403805656310236.96320.345847425439393/1229231717100955/?type=3
https://www.facebook.com/SmartboxBrasil1/photos/a.403805656310236.96320.345847425439393/1229231717100955/?type=3
https://www.facebook.com/SmartboxBrasil1/photos/a.403805656310236.96320.345847425439393/1229231717100955/?type=3
https://www.facebook.com/SmartboxBrasil1/photos/a.403805656310236.96320.345847425439393/1229231717100955/?type=3


 
 

 

● Acompanhe as notícias da W izo 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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