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● Aconteceu  

● E só deu Chaverot WIZO RIO, vibrando por filhos, netos e bisnetos na 
apresentação de final de ano do Instituto  Kineret de Dança Israeli neste último 

domingo no Teatro Odilo Costa Filho da UERJ. Um espetáculo maravilhoso onde 
Israel e a resistência judaica foi exaltada do princípio ao fim. Kol a Kavod e 

parabéns a todos.  



 
 

 



 
● Linda cerimônia patrocinada pelas senhoras Sara Sabat, Grupo Yamit WIZO RJ 
e Marcella Chemtob Levy em homenagem póstuma a seu irmão Sasson 
Chemtob, zl, contemplou com fitas gravadas a familiares de 17 personalidades 
orgulho sefaradi de nossa coletividade. Emoção e alegria , um evento que 
movimentou o CIB no feriado de 02 de Novembro, trazendo a memória que faz 
parte da história de nosso povo no Brasil. O material coletado também estará a 
partir de agora fazendo parte dos arquivos do Museu Judaico do Rio de Janeiro. 
Kol a Kavod a Stella Garber, organizadora da homenagem, irretocavél e cujo 
resgate que pretendeu foi plenamente atingido. parabéns ao Coral Angeles e 
Malachines e a todos os que participaram. Como sempre, a WIZO RIO esteve 
presente, particpando, sendo homenageada e dizendo presente! 

 
Família Burlá recebeu homenagem por Eliezer zl. Família Garber 



 

 
Silene Balassiano e Eva Solewicz pela WIZO BRASIL, receberam fitas em 

homenagem as chaverot Grupo Alyiah 



 
 A presença WIZO RIO fez a diferença! 



 
 



 
 
 

 
 

●  Nos Subcentros e Grupos 
 

● Ahuva Kestelman realizou seu encontro como de costume na sede, na tarde de 
31 de Outubro. Presença maçica de chaverot de todos os grupos, prestigiou a 
interessante parte cultural que versou sobre Simchá Torá, levada a todos pela 

ativista Léa Lozinsky do Grupo Yardênia Bella Gudel/ Negev. As chaverot 
preparam-se para o próximo WIZO FASHION BAZAR.  

 



 
 

● Dietas da Moda, alimentação saudável e assuntos paralelos foram abordados 
na Reunião do Grupo Gal Or pela nutricionista Luciana Harfenist, que de modo 

bem didático e de fácil compreensão esclareceu importantes questões que 
envolvem a temática. 



 

 
 

● Grupos Galil e Yamit realizaram seus encontros quinzenais em nossa sede, 
esta semana.  

Sempre com presença e participação total de suas ativistas, trataram assuntos 
de pertinência a seus grupos e também planos para ações futuras.  

  



 

 
 

● Shamash abordou a Meditação Trascedental em sua reunião realizada na 
manhã de 01 de Novembro. Desenvolvendo o assunto, Kleber Tani, 

experimentado profissional e profundo conhecedor do assunto, Diretor da 
Sociedade Internacional de Meditação do Rio de Janeiro. O professor desenvolve 
suas técnicas há cerca de 25 anos trabalhando com artistas, atletas, executivos, 
psicologos e psiquiátras, e deixou em todas as presentes excelente impressões a 

respeito.  

 
 

● Arquitetura e História do Grande Templo foi o tema abordado por Daisy Volfzon 
na brilhante palestra dada para as chaverot do Grupo Zohar. O publico adorou!  



 

 
  

● Tikva, em residencia da chaverá Mira Ajzman recebeu a neuropsiquiatra Marcia 
Rozenthal que na oportunidade tratou o Envelhecimento Ativo e Saúde, um tema 
de grande interesse para todas. O Agrado foi total, e Ada Waisman, Diretora do 
Departamento de Cultura do Subcentro Ahuva Kestelman prestigiou o encontro.  



 
 

● Representantes de todos os Grupos WIZO RJ, estiveram na sede na tarde do 
último dia 03/11 para a Reunião Especial de organização do Fashion Wizo Bazar 
2016. O evento acontece no próximo dia 04 de Dezembro na Escola Municipal 

Roma e deverá seguir o realizado pela comemoração dos 90 anos da instituição, 
com os grupos trabalhando em conjunto. 

 
 



 
 

 
 
 

● Teresa Bergher foi a visitante de honra da Reunião de Executivo WIZO RIO 
desta semana. Em agradecimento a sua recente reeleição, cujo apoio dado por 

nossa Organização foi fundamental, Teresa recebeu de todas o merercido 
carinho e reconhecimento pelo belo trabalho que ao longo de todo este tempo 

vem realizando por nossa coletividade. 
 

 
 
 



 
Fique de Olho 

● Banot Le Chaim trabalhando seu lindo e prático evento de suporte para 
travessas. Para uso próprio ou para presentear. Resistentes e com lindas 

mensagens.  

 
Informações com Anna Yara 992469721/ tiragem limitada. 

 
●Massada também trabalha lindo conjuinto de porta guardanapos. Enfeitando a 

mesa e levando uma linda mensagem WIZO. Caixas com meia dúzia. 
Informações e vendas com Celia, 993781162 



 
  
 

●  WIZO RIO convida você!  
 



 
 

●Não esqueça! 
 



 
 

 
 
 

●Acontecendo 



 
 

● Dia 24 de Novembro as 19 horas Reunião de Presidentes e ou representantes, 
Subcentro Henny Landau. em Organização 

 
●Dia 28 de novembro de 2016, parte cultural da reunião do subcentro Ahuva 
Kestelman com presença do Professor Edgard Leite, que falará sobre " Os 

Caminhos do Século  XXI". 
  
 

 
 

● Vai Acontecer 
 

Nili, 18 hs "Loucos por Bárbara" com Tania Apelbaum Novak. Ingressos 
ESGOTADOS!  



 
 

● Dia 08 de Dezembro à partir das 13 horas na sede , Reunião de Avaliação e 
Encerramento Executivo WIZO RJ   

 
● 12 de Dezembro, Encerramento das Atividades WIZO RIO na sede. 

Organização Subcentro Ahuva Kestelman. 
● 26 de Fevereiro de 2017, Grande Baile Infantil WIZO RIO em Teresópolis 

 
 

 
●Wizo no Brasil, em Israel e no Mundo 

 
● A WIZO-SP apresenta a inspiradora exposição artística Women and Their Olive 
Trees, que fala de dentro do coração para todos os corações. Inéditas no Brasil, 



as obras são de 35 mulheres israelenses de diferentes culturas e etnias, 
frequentadoras do Centro Comunitário WIZO Afula, em Israel, que criaram um 
ambiente de tolerância, amizade e compartilhamento, trabalhando juntas em 

torno de um tema em comum: “A Árvore de Oliveira”. 
 

A inauguração da mostra acontece no próximo dia 22 de novembro às 19.30 
horas no Shopping D&D -WTCSP-  Avenida das Nações Unidas 12555/ SP, 

ocasião em que haverá também homenagem ao grande líder Shimon Peres zl , 
Premio Nobel da Paz, ex- primeiro ministro e ex presidente de Israel. 

Participamos as chaverot WIZO RJ, que a mostra estará no Rio de Janeiro a partir 
do dia 08 de Março de 2017 , no Midrash. 

 
 

 

● Sempre com novidades, WIZO FLORIDA inova com seu fitness day: uma boa 
ideia a ser copiada!  



  
 

 
 

● WIZO RS com série de programações para os próximos dias. Novembro 
promete ser mais que cultural para nossas coirmãs gaúchas!  

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

●WIZO RIO já tem sua representante para o Seminário Aviv WIZO MUNDIAL em 
Israel de 13 a 17 de novembro: Cintia Schafffel do Grupo Mishpachá estará em 
Tel Aviv ao lado de Heloisa Zimmermann do Rio Grande do Sul, compartilhando 
suas experiências e também aprendendo com vivências de jovens chaverot de 

outros países inscritas no evento. 
A todas nossos votos de bons trabalhos!  

 

 . 
 



 
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 
 

● À Rosa Hilmegryn, Grupo Genny Dahis, familiares e amigos pelo Bat Mitzvah 
de sua neta Fernanda.  



 
 
 

● À Sima Cerginer, Grupo Yardênia Bella Gudel/Negev na passagem de seu 80º 
aniversário.Figura querida de nossa Organização, anos a fio como tesoureira do 

subcentro Ahuva Kestelman, Sima, merece nosso carinho especial por sua 
dedicação e envolvimento.  



 
● Saudamos igualmente e por grande merecimento  a chaverá Helena Honigman 
,  Grupo Galil, que no mes de julho passado também celebrou seus 80 anos. Na 
oportunidade, as férias nos impediram de registrar o importante momento, porém 

nunca é tarde para desejar, MAZAL TOV! Helena Honigman que presidiu o 
Subcentro Ahuva Kestelman, e que integra o Executivo da WIZO RIO como titular 

da Coordenadoria de RP, é especial para todas nós!  
 

 
 

● Rose Schechter /Grupo Simchá completou mais uma primavera e comemorou a 
data festiva em companhia de amigas mais íntimas. À querida chaverá que 
recentemente passou a fazer parte da mesa Executiva, nossos parabéns.  



  
 

● À Suzana e Miguel Grinspan, ex Presidente WIZO RIO, Coordenadoria de 
Promoções WIZO RIO,familiares e amigos, pela formatura de seu neto Daniel 
Grinspan, no segundo grau da Ieshivá de Cotia (SP). Daniel tentará agora os 

exames para o vestibular ao Technion e continuará seus estudos na Torá. À eles 
nossos votos de sucesso e mazal tov nesta nova etapa de sua vida. 

 
 



 
 

● À Liliam Balassiano Greco, Lucia Balassiano, Silene e Danielle Balassiano, pelo 
Bar Mitzvah de seu sobrinho e primo Gabriel Nigri Sepúlveda 

 
 

 
 

● Nossa Solidariedade 
 

●A familiares e amigos, chaverot do Grupo de Heidy Snazjderman zl, Grupo 
Ramat Aviv por seu falecimento. Os ofícios em sua memória estão sendo 

realizados na Sinagoga De Ipanema, Rua Nascimento Silva 115 às 18.40hs.  
 

 
 

●Aniversariantes 
  



 
 

Outubro 
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 
VIVIANE CHADRIKE ZYLBERSTEIN-SHAMASH-17 

DANIELLE  GOLDSZTAJN VAISMAN-GAL OR-17 
RUTH S COHEN-EXECUTIVO-19 

TELMA HERZENHAUT KAWA-YACHAD-15 
DANIELA SIDI-SHAMASH-20 
REBECA G. BERGIER-NILI-21 
ROSÂNGELA COHEN-NILI-21 

LUCIANE SCHWARTZMAN-SIMCHÁ-22 
LUCIANA CUKIERMAN-SIMCHÁ-24 

ANA ANTABI-AHAVÁ-24 
RACHEL GROISMAN-SIMCHÁ-24 

SILVYA LIBMAN GOLDEMBERG-GAL OR-27 
REGINA HAIAT-28 

ESTHER JERUSALMI-ALIYAH-29 
ANETE ROSENFELD-KALANIOT-29 
EVELINE BEILDECK-KALANIOT-30 

LONI SCHMIDT-YARDÊNIA-31 
SILVIA EISENSTEIN-DIVULGAÇÃO-31 

VIVIAN STAREC- EMET-31 
Novembro 

SIMA CERGINER-YARDÊNIA-1º 
TARCILIA MITELMAN-DIVULGAÇÃO-1º 

ROSEANA SCHECHTER ENDEBO-SIMCHÁ-1º 
LETICIA ABRAMOFF-CHAI-3 

EVA ZYLBERGLEYD-MENORAH-4 
DINA ZILBERSTEIN-KALANIOT-4 

MERISA BENNESBY-IACHAD-4 
GLORIA LICHTENSTEIN BALASSIANO-ZOHAR-4 

FANNY SCHEINFELD-TIKVA -6 
MICHELLE SZNAJDER FEITLER-SHAMASH-6 

MEIRA ELIA-EMET-9 
 
 



 
 

●Mundo Judaico 
● Israel e familiares descobrem a Matzeivah de Shimon Peres 

zl 

  
Em cerimônia prestigiada por membros de sua família, pelo primeiro Ministro 
Netanyahu e pelo Presidente Rivlin realizou-se na última semana em Israel a 

descoberta da matzeivah do grande líder Shimon Peres zl. Na lápide tumular uma 
citação de David Ben Gurion, frases de um poeta judeu e homenagens com 

dados elogiosos por parte de filhos, genros e netos.  
 

http://www.enlacejudio.com/wp-content/uploads/2016/10/lAPIDA-SHIMON-PERES.jpg


 
 

 
 

●Museu Judaico de São Paulo recebe prêmio de arquitetura 

 
O projeto arquitetônico do Museu Judaico de São Paulo criado pelos arquitetos 
Simoni D. Saidon e Mauro Martins, do escritório Botti Rubin recebeu o prêmio de 

http://blog.webjudaica.com.br/museu-judaico-de-sao-paulo-recebe-premio-de-arquitetura/picture2/


Melhor Projeto na categoria Centro de Convenções, Centro Culturais e Museus no 
13º Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa. O prêmio recebeu mais de 1200 
inscrições de todo o Brasil, e mais de 23 mil votos online e o júri foi composto por 
Fabio Bittencourt, Roberto Cadusso, Vinicius Rezende, Roberto Dannemberg e 
Tania Costa. 
“Um concurso com cinco escritórios de arquitetura foi realizado para o projeto do 
Museu Judaico de São Paulo. Ao ganhar esse prêmio, vemos que nossa escolha 
pelo projeto da Botti Rubin foi a mais acertada e adequada ao Museu, e nos 
sentimos extremamente felizes por esse reconhecimento” pontua Roberta 
Sundfeld, diretora Executiva do Museu Judaico de São Paulo. 
Sobre o Museu Judaico de São Paulo 
Uma história de cinco séculos. Nas caravelas de Pedro Álvares Cabral, que 
aportaram na Terra de Santa Cruz, estavam os judeus da Península Ibérica 
perseguidos pela Inquisição. Desde então, sucessivas levas migratórias 
chegaram a diversos pontos do território nacional, vindas da Europa, da África e 
de países árabes, formando núcleos que se integraram ao cotidiano brasileiro, de 
norte ao sul. Com estes imigrantes vieram suas tradições, seus costumes, suas 
histórias. 
  
Em 9 de setembro de 1999, na sede do Colégio Renascença, Alberto Kremnitzer, 
Alexandre Carasso e Marcos Feldman criaram o embrião da futura Associação 
dos Amigos do Museu Judaico no Estado de São Paulo (AMJSP), visando à 
criação do Museu Judaico, sediada na Rua Oscar Freire, no Jardim América, 
local cedido por Feldman. 
Em 6 de abril de 2000, na Hebraica, representantes de diversas entidades 
reuniram-se e foi fundada, oficialmente, a Associação dos Amigos do Museu 
Judaico. 
Quatro anos depois, em 24 de abril de 2004, a AMJSP e a Congregação Israelita 
Ashkenazi de São Paulo assinaram um Contrato de Comodato. 
Corpo e alma unidos. O Templo Beth-El torna-se o endereço do novo Museu 
Judaico. 
O Museu foi planejado para receber a diversidade de público que compõe a 
sociedade brasileira. Para tanto, o conteúdo de seus vários núcleos mostrará as 
diversas fases migratórias da comunidade judaica, seus ritos, suas festas, 
tradições e características específicas dos países de origem. Um registro do 
passado e do presente da comunidade judaica e sua inserção no cotidiano da 
vida nacional nos mais diferentes setores: na arte, na literatura, no comércio, na 
indústria, nas ciências, na tecnologia. 

 
 

 
 

● Le Pen perde imunidade parlamentar ao sugerir “fornada” de 
judeus 



 

 
 

O Parlamento Europeu retirou nesta terça-feira (25) a imunidade parlamentar do 
ex-líder e fundador do partido de extrema-direita francês Frente Nacional, Jean-

Marie Le Pen. 
O pedido foi feito pela justiça da França, que quer investigá-lo por incitação ao 

ódio racial por declarações feitas contra Patrick Bruel, um cantor de origem 
judaica, muito popular no país. Os eurodeputados aprovaram o relatório da 

comissão de Assuntos Jurídicos do Parlamento, para quem a imunidade de um 
deputado europeu “não o autoriza a caluniar, difamar, incitar ao ódio ou proferir 

afirmações que possam danificar a honra de uma pessoa”. 
Le Pen, de 88 anos, acostumado a ser alvo de processos judiciais por suas 

declarações, atacou em junho de 2014 vários artistas contrários ao seu partido, 
como Madonna, o humorista francês Guy Bedos e o cantor e ex-campeão de 

tênis Yannick Noah. Quando o cantor Patrick Bruel, que é de origem judaica, foi 
citado, Jean-Marie Le Pen respondeu: “Faremos uma fornada da próxima vez”. 
Esta frase lhe valeu críticas inclusive de sua filha, Marine Le Pen, presidente do 
partido de extrema-direita francês Frente Nacional, que a classificou de “falha 

política”. 
Para o parlamentar de extrema-direita, a palavra “fornada” não tinha “nenhuma 

conotação antissemita”, exceto para “os inimigos políticos ou os imbecis”. 
Segundo uma fonte do Parlamento Europeu, Marine Le Pen também é alvo de um 

pedido de retirada da imunidade parlamentar, por divulgar em sua conta do 
Twitter em dezembro de 2015 imagens violentas sobre as atrocidades cometidas 

pelo grupo Estado Islâmico, em resposta a um jornalista que comparava seu 
partido a esta organização extremista. 

A análise deste pedido, feito pelo Ministério Público de Nanterre, deve agora ser 
examinada pela comissão de Assuntos Jurídicos, o que pode levar vários meses. 

 
 



 
● Presidente Italiano visita oficialmente Israel 

 

 
Sérgio Mattarella Presidente Italiano deu início esta semana a sua viagem oficial a 
Israel. O líder de estado tem agendados encontros com seu homólogo Reuvén 
Rivlin e também com membros da sociedade civil, com objetivo de estreitar as 
relações entre os dois países. A agenda inclui também uma visita protocolar ao 
Yad Vashem( Museu do Holocausto) e à lápide tumular do recém falecido ex 
presidente de Israel Shimon Peres zl, segundo informam fontes oficiais.  
Além disso Sérgio Mattarella participar[a de uma conferência na Universidade 
Hebraica de Jerusalém, por ocasião do começo do ano acadêmico e 
posteriormente estará com representantes da comunidade judaico italiana 
residente em Israel.  
Será igualmente recebido em encontros com o primeiro ministro Netanyahu e 
antes de finalizar a visita deverá encontrar-se com o líder da oposição, Isaac 
Herzog. 

 
 

 
● Evangélico, deputado Lucena pede que Brasil reconsidere 

voto contra Israel 

 

http://www.enlacejudio.com/wp-content/uploads/2016/10/Sergio-Mattarella.jpg


 
Deputado Lucena pede que Brasil reconsidere voto contra Israel 

Após a divulgação de que o Brasil havia votado novamente em desfavor de Israel 
na reunião da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) em outubro, houve muitos protestos por parte de judeus e 
evangélicos. 
Com parte da imprensa nacional fazendo uma cobertura parcial dos fatos e muita 
informação incorreta sendo compartilhada nas redes sociais, o assunto gerou 
polêmica. 
Preocupado com o voto do Brasil nas últimas sessões do Conselho Executivo da 
UNESCO, o deputado federal Roberto de Lucena (PV/SP) cobrou explicações do 
Ministério das Relações Exteriores sobre esse posicionamento. “Quase um quarto 
da população brasileira é evangélica e Israel é a segunda casa de cada cristão. 
Como evangélico, cristão e deputado, não posso compactuar nem apoiar 
qualquer governo que aprove um texto parcial e desequilibrado, claramente 
prejudicial a Israel”, enfatizou o parlamentar. 
O gabinete do ministro das Relações Exteriores José Serra enviou um 
comunicado, afirmando que o Brasil “está trabalhando para que a aprove 
decisão mais equilibrada e imparcial sobre a preservação do patrimônio cultural 
e religioso da Palestina”. Uma reunião sobre o assunto foi realizada na última 
quinta-feira (27) no gabinete de Lucena, na Câmara dos Deputados. 
A justificativa do Itamaraty é que, para o governo brasileiro, o texto aprovado 
recentemente, mesmo não sendo o adequado, teve avanços em relação ao 
aprovado anteriormente. O Brasil entende que o novo texto reconhece os 
vínculos das três religiões monoteístas (cristianismo, judaísmo e islamismo) com 
a Cidade Velha de Jerusalém. Esse seria um primeiro passo para  uma 
abordagem mais isenta e construtiva sobre o tema. 
Roberto de Lucena, que é pastor da igreja O Brasil para Cristo, anunciou que vai 
mobilizar as bancadas evangélica e católica no Congresso, além de chamar o 
Grupo de Amizade Brasil-Israel para debater o assunto. Ele espera contar com o 
apoio de lideranças cristãs de todo o país, bem como das entidades judaicas. 
“Vamos acompanhar de perto todas as ações do governo brasileiro referentes a 
este tema, na expectativa de que o texto continue evoluindo para o adequado e 
justo”, finalizou o parlamentar. 
Posicionamentos conflitantes 

https://noticias.gospelprime.com.br/pastores-protesto-israel-voto-brasil-unesco/
https://noticias.gospelprime.com.br/pastores-protesto-israel-voto-brasil-unesco/
https://noticias.gospelprime.com.br/governo-temer-muculmanos-contra-israel/
https://noticias.gospelprime.com.br/governo-temer-muculmanos-contra-israel/


Durante os 13 anos de governo petista, o Brasil vinha apoiando as decisões da 
ONU contra Israel. O não reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e 
a recusa em receber o embaixador indicado pelo primeiro-ministro Benjamin 
Netanyahu deixaram a relação dos dois países em um impasse que não foi 
resolvido após Michel Temer assumir a presidência. 
O Ministério das Relações Exteriores comandado por José Serra havia feito uma 
sinalização nesse sentido em junho, quando o Itamaraty, decidiu mudar o voto 
brasileiro na 199ª Sessão da Unesco, realizada em abril – Dilma ainda era 
presidente. 
Na ocasião, foi debatido os direitos pelo patrimônio cultural nos territórios 
conquistados por Israel na Guerra dos Seis Dias. O texto, que era abertamente 
pró-palestinos, foi aprovado por 33 votos a favor (incluindo o do Brasil). 
Já na 200ª sessão do Conselho Executivo da Unesco, realizada em outubro, 
houve nova mudança de postura na condução do tema. A moção apresentada 
por países árabes que apoiam a causa palestina (incluindo Egito, Marrocos, 
Argélia, Líbano, Omã, Catar e Sudão) nega a ligação histórica do Monte do 
Templo com Israel.. 
A representante do governo brasileiro afirma que atuou para uma revisão do texto 
aprovado. Apesar de ter votado com a maioria, o Brasil deixou claro que a 
resolução manteve problemas e linguagem incompatíveis com um tratamento 
equilibrado do tema, especialmente ao atribuir a Israel a responsabilidade pelo 
ciclo de violência na região. 
Uma nova reunião do Comitê Executivo da Unesco ocorrerá no primeiro semestre 
de 2017. A   201ª Sessão Deliberativa voltará a tratar do tema. O Itamaraty 
esclarece que o Brasil está trabalhando, juntamente com outros países membros 
do Comitê, para que “o texto da resolução sobre a preservação do patrimônio na 
região evolua ainda mais, a fim de que os pontos conflitantes e mais complexos, 
considerados excessivos, possam ser revistos”. 

  
 

 
●Novo teste israelense distingue infecções bacterianas e virais 

 
Uma start-up israelense está apontando uma megacrise global 

de saúde: o uso excessivo de medicamentos antibióticos. 

https://noticias.gospelprime.com.br/israel-sem-embaixador-no-brasil/
https://noticias.gospelprime.com.br/temer-governo-brasil-alianca-israel/
https://noticias.gospelprime.com.br/temer-governo-brasil-alianca-israel/
https://noticias.gospelprime.com.br/paz-israel-palestina-mais-distante-do-que-nunca/
https://noticias.gospelprime.com.br/onu-judeus-nao-monte-do-templo/
https://noticias.gospelprime.com.br/onu-judeus-nao-monte-do-templo/


 
 "A empresa israelense MeMed tem um kit de diagnóstico rápido para infecções 
bacterianas que pode ajudar a revolucionar o combate a bactérias resistentes a 
medicamentos." 
 A empresa israelense MeMed tem um kit de diagnóstico rápido para infecções 
bacterianas que pode ajudar a revolucionar o combate a bactérias resistentes a 
medicamentos. 
A MeMed, baseada em Haifa e fundada em 2009, recebeu dezenas de milhões 
em investimentos e prêmios para desenvolver dois produtos iniciais: o 
ImmunoXpert, agora usado em hospitais na União Europeia, Suíça e em Israel 
para determinar rapidamente se uma infecção é bacteriana ou viral; e o 
ImmunoPoC, uma versão point-of-care que ainda não está disponível no 
mercado. 
Devido a, normalmente, não poderem determinar a causa da infecção, muitos 
médicos prescrevem antibióticos para permanecerem no lado seguro, porém 
especialistas acreditam que até 50% dos tratamentos com medicamentos 
antibióticas são desnecessários ou inapropriados. Além disso, o uso excessivo 
de antibióticos é o maior desencadeador de variedades resistentes a 
medicamentos, que, estima-se, matam aproximadamente 50.000 pessoas por 
ano na Europa e nos Estados Unidos da América. 
O ImmunoXpert interpreta sinais químicos do próprio sistema imunológico do 
corpo para distinguir, com mais de 90% de precisão, infecções bacterianas de 
virais, habilitando médicos a tomarem decisões mais conscientes. A análise 
israelense foi validada em estudos clínicos envolvendo milhares de pacientes ao 
redor do mundo. Testes complementares de validação multicêntricos estão em 
andamento. 
Lendo o sistema imunológico 
O Diretor Executivo da MeMed, Eran Eden, era um estudante de doutorado no 
Instituto Weizmann de Ciência quando começou a discutir o problema do uso 
excessivo de antibióticos com seu ex-colega de classe Kfir Oved, então 
estudante de medicina no Instituto de Tecnologia de Israel? Technion-Israel. 
Inicialmente, eles se sentaram na mesa da cozinha da avó de Oved, em Ramat 



Gan, para ponderar como superar as deficiências dos métodos de diagnóstico 
atuais. 

 
 
“Há culturas que levam dias e há testes rápidos para infecções, como para 
faringite estreptocócica, que requer acesso ao local de infecção. Nem sempre 
isso é possível, por exemplo, com relação a infecções do trato respiratório, como 
pneumonia”, afirmou Eden ao site ISRAEL21c. Ele observa que infecções 
respiratórias em crianças representam quase metade de todas as visitas a 
médicos e internações. 
Mesmo quando um micro-organismo pode ser identificado, ninguém sabe se ele 
realmente causou a infecção ou se simplesmente era parte da flora natural do 
corpo. “Percebemos que outros agentes têm trabalhado por muitos anos para 
superar esses desafios, enquanto éramos apenas dois caras em uma cozinha”, 
diz Eden. “Precisávamos encontrar uma vantagem; um ângulo diferente”. 
Novo teste diagnóstico distingue infecções bacterianas e virais 
Ao invés de tentar acessar e isolar o patógeno, os sofisticados biosensores e 
algoritmos do ImmunoXpert decodificam as diferentes respostas do sistema 
imunológico à infecções bacterianas e virais. O kit também pode informar se os 
sintomas não são causados por infecção alguma. 
Os resultados ficam prontos em 99 minutos (a versão da segunda geração 
reduzirá esse tempo para 15 minutos), mesmo para infecções inacessíveis. O 
teste não é desorientado por bactérias inofensivas que não tenham ativado o 
sistema imunológico. Também não há necessidade de ajustar a tecnologia a 
novas epidemias, como os métodos atuais de diagnóstico requerem, uma vez 
que o sistema imunológico faz isso naturalmente. 
Milhões em investimentos e prêmios 
“O problema de alguns trilhões de dólares relacionado ao uso excessivo de 
antibióticos, que deu origem a bactérias resistentes, requer mais do que uma 
solução, e podemos fazer parte disso”, declara Eden. 
Após inicialmente dispensar o projeto da MeMed como sendo impossível, 
investidores e especialistas da área médica parecem concordar. A MeMed 
arrecadou um valor não revelado com empresas de capital de risco de primeira 
linha, abrangendo desde empreendimentos Social+Capital no Vale do Silício até 
a Horizon Ventures chinesa. 
A empresa recebeu grandes prêmios e financiamentos de entidades, incluindo a 
Comissão Europeia, que recentemente concedeu € 2,3 milhões a um consórcio 



internacional que coordena o desenvolvimento do ImmunoXpert na Europa. Esta 
atribuição somou-se ao prêmio de € 3 milhões de uma competição de start-ups 
de biotecnologia, em junho de 2015, na Europa, e a uma concessão de € 6 
milhões para o desenvolvimento e validação da assinatura hospedeira 
subjacente ao ImmunoXpert. 
A MeMed está direcionando grande parte dos prêmios em dinheiro a estudos 
clínicos na Europa, cada um envolvendo milhares de pacientes, para posterior 
validação da precisão do ImmunoXpert em diferentes idades e diferentes tipos 
de infecção. 
Oved, o Diretor de Tecnologia, disse ao ISRAEL21c que a MeMed está alguns 
anos à frente de seus concorrentes. “Estamos bem posicionados neste cenário, 
mas somos uma empresa modesta e sempre tentamos ver o que os outros estão 
fazendo para aprender com eles. Para nós, a melhor forma é criar uma grande 
ferramenta, suportada por muitas comprovações”. 
As ferramentas adicionais da MeMed são planejadas para o futuro. “Criamos um 
know-how exclusivo pelo lado clínico e pelo lado molecular e de bioinformática. 
Agora podemos aplica-lo de outras formas para melhor gerenciar doenças com 
base na resposta do sistema imunológico”, afirma Eden. 
Após os mercados europeu, asiático e norte-americano, a MeMed visa expandir 
para a América Latina, começando pelo Brasil. “Bactérias não respeitam 
fronteiras, e queremos chegar a tantos lugares quanto possível”, diz Eden. 
 

 
 

●Tel Aviv tem uma start-up a cada 431 moradores. Qual o 
segredo de Israel? 

 

 
Israel é um país marcado por conflitos religiosos e políticos, mas tem conseguido 
por meio da tecnologia chamar a atenção pela grande concentração de start-
ups. O país, com cerca de 8 milhões de pessoas, tem 6.135 empresas de alta 
tecnologia que empregam 300 mil profissionais. Só de start-ups são 3.389 e 
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quase 20 mil trabalhadores. Na capital, Tel Aviv, por exemplo, há uma start-
up para cada 431 moradores. 
O país alcançou o segundo lugar em quantidade de start-ups por habitantes, 
atrás somente dos Estados Unidos, de acordo com o Startup Genome. 
“Estamos falando de um país muito pequeno, mas altamente tecnológico”, 
destaca Michel Hivert, diretor administrativo do Matimop, órgão vinculado ao 
Ministério da Economia. O setor de tecnologia responde por 40% das 
exportações de Israel. Entre 2010 e 2013, foram gerados cerca de US$ 3,3 
bilhões em negócios –valor equivalente a 1% do Produto Nacional Bruto 
israelense. 
As start-ups chamam a atenção do mercado nos últimos anos, desde que 
o Waze, foi comprado pelo Google em 2013 por US$ 1 bilhão. O ano de 2014 foi 
recorde para elas, foram 18 IPOs no valor de US$ 9,8 bilhões e 52 fusões e 
aquisições no valor de US$ 5 bilhões, segundo a PcW Israel. 
Hoje, o país já ganha mais com ciber-segurança do que com exportação de 
armas. 
Estímulo acadêmico 
O índice de habitantes com alta escolaridade e a relação próxima das 
universidades com o mundo da inovação são apontados como razões para que a 
cidade histórica tenha se tornado polo tecnológico. 
Cerca de 48,8% dos israelenses entre 35 e 44 anos têm ao menos ensino 
superior completo. Israel fica atrás apenas do Canadá e do Japão, segundo 
dados do IVC Research Center. Atualmente, de acordo com os dados do 
Ministério das Relações Exteriores do país, metade dos israelenses entre 20 e 24 
anos está matriculada em alguma instituição de ensino superior. 
Muitos israelenses já têm contato com o desenvolvimento de novas tecnologias e 
ferramentas de segurança de informações durante os anos de serviço militar 
obrigatório. E o estímulo continua no ambiente universitário. 
A Universidade Hebraica de Jerusalém, por exemplo, tem uma empresa 
responsável pela comercialização das invenções e patentes produzidas por 
estudantes e pesquisadores da instituição, a Yissum, criada há 52 anos. Foi a 
primeira universidade no mundo a criar uma companhia com essa finalidade. 
O Exelon, medicamento usado para inibir a progressão do Alzheimer em estágio 
inicial, é resultado da pesquisa da professora Marta Weinstock-Rosin, do 
departamento de Farmácia da Yissum, e desenvolvido pela Novartis. O remédio, 
em cápsulas ou adesivo, é o único aprovado pela FDA (Anvisa norte-americana) 
para tratar dessa doença e é comercializado no Brasil desde 2014. O retorno em 
royalties com o Exelon foi de US$ 1 bilhão até 2011. 
O “novo Vale do Silício” atrai investidores de risco de diversos países e tem até 
empresas especializadas em captar esse tipo de recurso. A JVP (Jerusalem 
Venture Partner) é um exemplo. A companhia funciona como uma ponte entre as 
start-ups e os investidores, e já lucrou cerca de US$ 1,1 bilhão desde quando foi 
criada, em 1993. 
Entre seus clientes, está a CyberArk, especializada em bloquear ataques hackers 
contra grandes empresas. Criada em 1999, foi responsável por uma das maiores 
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ofertas públicas iniciais de ações em 2014 na Nasdaq. Em três dias na bolsa, seu 
valor subiu 85% e chegou a US$ 880 milhões. Atualmente a empresa vale US$ 2 
bilhões. 
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Horário Acendimento das Velas de Shabat 

Benção das Velas 4/11/2016 – 6ª feira – 18.48 h. 
Motzaê Shabat: 5/11/2016– Sábado – 19h44 h. 
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