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● Aconteceu  

 
● E contou com adesão total das chaverot, a etapa de montagem do Fashion Wizo Bazar 

que aconeceu durante todo o dia de sábado, dia 03 de Dezembro último na Escola 
Municipal Roma, onde o evento aconteceria no dia seguinte. foi bonito ver a união de 

propósitos de todas as representantes de seus grupos para o bem maior, que é 
justamente uma das principais propostas do evento.  

 



  
 

● Sucesso total também em mais uma edição do Fashion Wizo Bazar na Escola Municipal 
Roma neste domingo dia 04/12. A participação efetiva de chaverot de todos os grupos fez 
a diferença neste dia especial em que todas se congraçam em torno dos trabalhos de um 
ano inteiro. o objetivo maior de dar apoio à nossas instituições em Israel por conta dos 
últimos incêndios que destruíram muitas instalações e fizeram com que milhares fossem 
evacuados de suas residências e também das instituições administradas pela WIZO, foi 
importante, estimulando a todas a fazer o seu melhor.  



 
 
 

 
 



Kol a Kavod às chaverot e também  as chaverot MINIWIZO,  que com sua alegria e 
participação, representando as Escolas Judaicas de nossa Cidade, abrilhantaram o 

evento. e à  Coordenadoria de Eventos da entidade, que trabalhou a valer pelo sucesso 
da empreitada, nossos parabéns. 

 
 

 
Albuns de fotos completo em : 

https://www.flickr.com/photos/131615044@N02/albums/72157673462514
354 

https://www.facebook.com/silene.balassiano/media_set?set=a.1021143121
8362577.1073742239.1426093506&type=3 

https://www.facebook.com/silene.balassiano/media_set?set=a.1021143132
4245224.1073742240.1426093506&type=3 

https://www.facebook.com/silene.balassiano/media_set?set=a.1021142919
6272026.1073742238.1426093506&type=3 

https://www.facebook.com/silene.balassiano/media_set?set=a.1021142763
5833016.1073742237.1426093506&type=3 

https://www.flickr.com/photos/131615044@N02/albums/72157673462514354
https://www.flickr.com/photos/131615044@N02/albums/72157673462514354
https://www.facebook.com/silene.balassiano/media_set?set=a.10211431218362577.1073742239.1426093506&type=3
https://www.facebook.com/silene.balassiano/media_set?set=a.10211431218362577.1073742239.1426093506&type=3
https://www.facebook.com/silene.balassiano/media_set?set=a.10211431324245224.1073742240.1426093506&type=3
https://www.facebook.com/silene.balassiano/media_set?set=a.10211431324245224.1073742240.1426093506&type=3
https://www.facebook.com/silene.balassiano/media_set?set=a.10211429196272026.1073742238.1426093506&type=3
https://www.facebook.com/silene.balassiano/media_set?set=a.10211429196272026.1073742238.1426093506&type=3
https://www.facebook.com/silene.balassiano/media_set?set=a.10211427635833016.1073742237.1426093506&type=3
https://www.facebook.com/silene.balassiano/media_set?set=a.10211427635833016.1073742237.1426093506&type=3


 
● Bonito ver as chaverot WIZO RIO de diversos grupos prestigiando a mais um 

evento promovido pelo Beit Lubavitch- Leblon, cuja renda também ser vertida em 
parte ao Lar da Esperança.  O show com Gad Elbaz, foi sucesso total ! parabéns! 

 

 
 

 
●  Nos Subcentros e Grupos 

 
● Banot Le Chaim encerrou com animado almoço, suas atividades de 2016. 

Radiantes pelos bem sucedidos eventos neste ano, as chaverot programam-se 
para próximas atividades.  



 
 

● sucesso total a palestra promovida pelo Subcentro Ahuva Kestelman com a 
doutora em psiquiatria e psicanálise Marcia Rozenthal, abordando o 

"Envelhecimento Ativo, um projeto de Vida" na sede WIZO RIO na tarde de 05/12. 
Expressiva platéia de chaverot prestigiou o evento e curtiu a realização. 

Parabéns a todas!  



   

 



 
 

● Congraçamento total das ativistas Chai, em seu encerramento, realizado em 
05!2. 



  
 

●O salão de festas de Sarah Salama Schwartz recebeu em 05/12 com carinho as 
chaverot Shamash em seu encontro para o encerramento de atividades de 2016 

com direito a amigo oculto.Na oportunidade as ativistas promoveram a 
reestruturação de cargos no grupo, sendo eleita para a Presidência do Núcleo, 

Suzana Bennesby e Vice Presidentes, Danielle Balassiano Ptak, Eliane 
Goldemberg e Patricia Magier. À todas, Sucesso total!  



 

 
 



●  Em clima de encerramento , as chaverot dos Grupos Shalom e 

 
 

Geny Dahis festejaram em almoços as suas confraternizações pelo final de um 
bem sucedido ano de atividades. Kol a a Kavod! 

 

 
 



●Por mais um ano consecutivo nossas chaverot Simchá, estiveram no Lar da 
Criança Israelita Rosa Vaisman para com alegria, otimismo e muita solidariedade 
apoiar com tudo o que é direito a festa pela chegada da grande data judaica de 
Chanuká! Foi na tarde de 07 de Dezembro e nada faltou: atração, lanche festivo 
e muita brincadeira. Esta é a WIZO RIO, nota mil, em judaísmo, manutenção de 
nossas tradições, e acima de tudo muito amor! 

● 

 
 



 
 



 
 

● Animado jantar congraçou as chaverot Atzmaut no Clube Paissandu por 
ocasião do Encerramento de suas atividades 2016. a todas boas férias!  

 
 
 

● E o Executivo WIZO RIO também promoveu seu almoço interno de 
encerramento de atividades, antes da última reunião do anuo de 2016 com 

congraçamento de todos os seus membros e também parte destinada a 



avaliação de trabalhos. Foi em nossa sede, na tarde de 08 de Dezembro e foi 
bom ouvir os parabéns dirigidos à todas por nossa Presidente Luciana Burlá 

Cukierman, em agradecimento pelos esforços totais despendidos por cada uma.  

   

 
 



  
 

 
 

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. 

 
● O grupo participa a todas a realização de seu próximo evento voltado para o 
publico infantil a R$40,00 composto de linda caneca com moedas de chocolate 
kasher em rica maletinha enfeitada. As encomendas já podem ser feitas através 
dos telefones abaixo, e o produto começará a ser entregue ainda no final deste 

mes. ÚLTIMAS UNIDADES! 
 



 
 

●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 

 
  
 

●Não esqueça! 
 



 
 



 
 

 
 

●Acontecendo 
 

● nas mãos de todas as chaverot WIZO RIO, os talões Educação 2017, um 
projeto que veio para ficar e que vai surpreender muita gente! Participe, se 

envolva, divulgue, presenteie! Nossos jovens agradecem! 
 



 
 

 
 
 

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

 
● 09/12 Entrega das Perucas e lenços à Fundação Laço Rosa, 14 horas no Rio 

Criativo. 
 

● Vai Acontecer 
 

● 12 de Dezembro, Encerramento das Atividades WIZO RIO na sede. 
Organização Subcentro Ahuva Kestelman. Participação de Tania Apelbaum 

Novak na parte Musical, Divulgação dos Relatórios de Subcentros, e 
comemoração festiva de Pré Chanuká. Não faltem!  

 



 
 

● 26 de Fevereiro de 2017, Grande Baile Infantil WIZO RIO em Teresópolis/ 
Higino Hotel 

 
 

 
●Wizo no Brasil, em Israel e no Mundo 

 



● Sucesso total do musical Funny Girl, evento da WIZO ISRAEL, em prol das 
mulheres vítimas de violência doméstica. 

 
A passagem da data internacionalmente celebrada, ensejou a realização, 

prestigiada por platéia expressiva composta de ativistas, amigos e simpatizantes 
da entidade e de seus projeto em Israel.  

 



 
 

● WIZO RS, promoveu a entrega de expressiva quantidade de brinquedos ao 
Instituto do Câncer Infantil gaúcho, pela chegada do Natal. Diretoria e membros 

do executivo representaram a instituição neste momento repleto de 
solidariedade, respeito e amor. Parabéns.  

  
 

 
 

●As voluntárias Clarisse Fajer, Silvana Gluz e Denise Schvinger entregaram 
no ITACI - Instituto de Tratamento do Câncer Infantil os kits de higiene montados 

pelas meninas em idade de Bat Mitzvá das escolas judaicas, como parte do 
projeto do grupo Barak da WIZO-SP. 

https://www.facebook.com/ITACI.ITACI/


 
 

●Na Comunidade 
 
 

●No CIB com Entrada Franca e descontos de até 40%  
 



 
 
 





 
 
 

 
 

● Mazal Tov e Parabéns 
 

● À Sinaida de Gregório Leão, Grupo Chadash Subcentro Scylla Schneider 
Niterói pela formatura no ensino médio de sua filha Hannah 

  
 

● À Luciane Licht Cohen, Grupo Simchá familiares e amigos por seu filho Félix, 
galgando espaço na Comissão de Arbitragem da OAB.  



  
 
 

● Aos alunos da Escola A. Liessin Sholem formandos de ensino medio em 
2016 em grande maioria, netos e filhos de nossas chaverot. A todos 
congratulamo-nos por mais esta importante etapa de vida vencida e 

desejamos parabéns e sucesso! 

 
 



 
 

  



 

 
 

 
 

●Aniversariantes 
  

 
 

Dezembro 
NORMA NIGRI-CÔRO-1º 

HELGA GOLDEMBERG-CHAI-2 
BIANCA BURLA-ATZMAUT-2 

SIMONE BURD-BANOT LE CHAIM-3 



ADELIA DUEK-CHAI-3 
SUELI KLEIJNBERG-KALANIOT-4 

MARISE KESSEL-CHAI-4 
VERA HERSZENHAUT-CÔRO-5 

RAQUEL LEA KUPERBERG-IRIT-6 
 

VERA LENCHEN-ORAT ROSA HALFIN-8 
MARIETA GROSMAN-SINAI-9 
MIRIAM ROMANO-TIKVÁ-9 
BRENDA EL MAN-IACHAD-9 

JANETE GHEINER-DIVULGAÇÃO-10 
CLARITA CARDONSKY CASPARY-IACHAD-11 

CLARA SCHERCHTER-NAHALAL-11 
ESTHER BALASSIANO-SINAI-11 

FANNY REICH WIZENBERG-GAL OR-12 
 

 
 

●Mundo Judaico 
 

● Etíope assume chefia da área médica do Comando Sul de 
Israel 

 
 

Nascido na Etiópia, Avraham Yitzhak será promovido a tenente-coronel das IDF e 
assumirá a chefia da área médica do Comando Sul de Israel. É o primeiro 

membro da comunidade etíope a atingir esta patente.  
 

 Ele emigrou para Israel em 1994. Após se formar em medicina, foi diretamente 
para a Brigada Paraquedista servir como médico. Entrou em combate na 

Segunda Guerra do Líbano, em 2006, como membro da Brigada Nahal, e foi 
ferido por estilhaços de artilharia. 

 

http://alefnews.com.br/wp-content/uploads/2016/12/avraham_etiope.jpg


 

 
 

●Prêmio de arquitetura para o Museu judaico de São Paulo 
 

 
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 
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 juri 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 

http://glorinhacohen.com.br/wp-content/uploads/2016/11/279_especial_1_1.jpg
http://glorinhacohen.com.br/wp-content/uploads/2016/11/279_especial_1_2.jpg


sentímos 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. 

http://glorinhacohen.com.br/wp-content/uploads/2016/11/279_especial_1_3.jpg
http://glorinhacohen.com.br/wp-content/uploads/2016/11/279_especial_1_4.jpg


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. 
 
 

 
● Lacombe: jornalista conta a história da família, dividida pelo 

nazismo 

http://lulacerda.ig.com.br/lacombe-jornalista-conta-a-historia-da-familia-dividida-pelo-nazismo/
http://lulacerda.ig.com.br/lacombe-jornalista-conta-a-historia-da-familia-dividida-pelo-nazismo/
http://glorinhacohen.com.br/wp-content/uploads/2016/11/279_especial_1_5.jpg


 
Luís Ernesto Lacombe: jornalista conta, em livro, a perseguição sofrida pelo lado 
alemão de sua família durante o nazismo / Foto: divulgação 
Luís Ernesto Lacombe lança sexta-feira (09/12) às 19h, na Argumento do Leblon, 
o livro “Cartas de Elise – uma história brasileira sobre o nazismo”.  É a história 
real da família, pelo lado paterno, do jornalista da TV Globo, judeus alemães de 
sobrenome Heilborn. Lacombe escreveu a partir das cartas trocadas entre seu 
avô, Ernst, e os tios, primos, irmão e amigos que ficaram na Alemanha, mas 
principalmente com a mãe dele, Elise, bisavó de Luís Ernesto. 
Essa parte da história da família, curiosamente, Lacombe só veio a conhecer 
depois da morte, em 2006, da sua avó Lisette, carioca que foi casada com Ernst. 
Foram descobertas mais de 200 cartas do marido entre suas coisas, cartas que 
ela dizia para os parentes que desconhecia. 
O jornalista explica porque não usa o sobrenome paterno profissionalmente: 
“Quando cheguei à Rede Globo, em 1997, acharam que, já que eu tinha 
prenome composto, Luís Ernesto, um sobrenome alemão seria demais. Virei o 
Lacombe. Agora, volto com tudo ao Heilborn, no meu quarto livro.” 
Apesar de ter tentado lançar o livro ano passado, quando se comemorou os 70 
anos do fim do nazismo, Luís acha que ele está chegando no momento certo, 
com a vitória de Trump e o crescimento da extrema direita em vários países: “A 
felicidade particular não basta. A felicidade plena está em olhar em volta, esticar 
o olhar, olhar em todo canto, e ver todo mundo feliz. Egoísmo, ódio, segregação, 
ignorância, tudo isso só leva o mundo ao buraco”. 
 



 
 

 
 

● Ceará e Israel avançam em projeto de Fazenda Modelo 

 
O Ceará continua intensificando suas parcerias com Israel. Esta mês, um grupo 
israelense visitou a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) para tratar do 
projeto da fazenda-modelo em Quixeramobim, que deve utilizar e desenvolver 

tecnologias agrícolas e de águas. 

O projeto conta com investimentos de Israel e do Ceará, com a participação de 
pelo menos seis empresas israelenses. O acordo para a implantação do projeto 
vem sendo tratado desde 2013. Na época, o Ministério Israelense da Indústria e 
Comércio procurou o Governo do Estado para propor uma parceria. A proposta 

era implantar um Centro Tecnológico de Formação Profissional, Pesquisa 
Aplicada e Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável e a Convivência 

http://www.sda.ce.gov.br/
http://www.quixeramobim.ce.gov.br/
http://israeltrade.org.br/wp-content/uploads/2016/11/IMG-20160927-WA0015.png


com o Semiárido no Nordeste do Brasil, especificamente na Fazenda Normal da 
Ematerce no município de Quixeramobim. 

A proposta é que, a partir dessa fazenda-modelo, devem ser oferecidos 
programas de saneamento básico e tecnologias ambientais para irrigação e 

reuso de água. Segundo a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, esses 
projetos estão andando bem e avançaram muito, apesar da crise. 

 
 

 
● Eitan Na'eh, novo embaixador de Israel na Turquia 

apresenta credenciais 



  
 

Depois de seis anos sem representação oficial em Ancara, o embaixador 
israelense Eitan Na'eh hoje apresentou suas credenciais ao presidente turco, 

Recep Tayyip Erdogan.  
 

A cerimônia foi realizada no palácio presidencial turco, que tem mais de mil 
quartos, e foi amplamente coberta pela imprensa turca.  

 
Na'eh testemunhou o desfile de uma guarda de honra dos soldados turcos, após 

o que o hino nacional de Israel "Hatikva" foi interpretada.  
 

Erdogan o recebeu com um sorriso e  ficou impressionada quando o embaixador 
israelense o saudou em turco.  

 
O presidente turco, apertou a mão de Na'eh, sua esposa e filhos, e o pessoal 

diplomático da embaixada de Israel, e até mesmo bateu no filho de Na'eh, Itay, 
18.  

 
O ex-embaixador de Israel para o país, Gabby Levy, foi expulso da Turquia em 

2011, após a invasão do Mavi Marmara.  
 

 
 

● Estátua de premiê instalada em Tel Aviv causa polêmica 
em Israel 

 



 
Tel Aviv – Uma estátua dourada do primeiro-ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, montada em uma praça de Tel Aviv e apelidada de “Rei Bibi” 
pela artista e ativista que a criou causou espanto nos transeuntes e 
repúdio do Ministério da Cultura do país nesta terça-feira. 
O escultor Itay Zalait disse a repórteres que instalou a efígie de quatro 
metros de altura do premiê sobre um pedestal branco na Praça Rabin, 
adjacente à prefeitura, para testar os limites da liberdade de expressão em 
Israel. 
O governo israelense e artistas estão enredados em uma “guerra cultural” 
por conta de medidas adotadas pela ministra da Cultura, Miri Regev, para 
reter fundos estatais a instituições que não expressam lealdade ao Estado. 
Postando no Facebook depois de a escultura ter sido instalada, Regev a 
classificou como uma “expressão de ódio contra Netanyahu”. 
Autoridades municipais de Tel Aviv ordenaram que Zalait remova a 
imagem e disseram que irão retirá-la do local e o multar se ele não o fizer. 
Pessoas que iam ao trabalho de manhã logo se aglomeraram para tirar 
fotos e debater se a estátua deveria ser vista como um deboche de 
Netanyahu ou uma homenagem ao premiê direitista, atualmente em seu 
quarto mandato e conhecido por seu apelido de infância, “Bibi”. 
Uma mulher se curvou de brincadeira diante da efígie, que Zalait disse ter 
levado três meses para esculpir. 
“Nas redes sociais, houve dezenas de milhares de comentários sobre o 
‘Rei Bibi'”, contou Zalait à Rádio do Exército quando indagado sobre o que 
o inspirou a fazer a estátua. 
“Eu simplesmente a transformei em uma realidade e a coloquei em seu 
lugar merecido, a Praça dos Reis de Israel”, disse, referindo-se ao nome 
que a praça tinha antes de ser rebatizada em homenagem a Yitzhak 
Rabin, o primeiro-ministro israelense assassinado por um judeu 
ultranacionalista durante uma manifestação pela paz ocorrida no local em 
1995. 

https://abrilexame.files.wordpress.com/2016/12/estatua-netanyahu.jpg?quality=70&strip=all&w=680&h=453&crop=1


Netanyahu e sua esposa, Sara, foram alvo de investigações e manchetes 
frequentes questionando se fundos estatais foram utilizados para manter o 
que críticas denunciam como um estilo de vida suntuoso. 
Ambos negaram qualquer uso indevido de dinheiro dos contribuintes. 
 

 
●Por assédio e dar nome de amante a rua ex-prefeito é 

condenado 
 

 
Ex-prefeito é condenado em Israel por assédio e dar nome de amante a rua. 
Acusado de assédio, David Yosef dava regalias a mulheres e demitia quem o 

rejeitasse. 
 

JERUSALÉM — Um tribunal israelense considerou culpado um ex-prefeito por 
uma série de escândalos — entre eles, assédio sexual, fraude e o fato de que 
colocou o nome de uma amante em uma rua de sua cidade. David Yosef fora 

preso em 2015. 
 

O Tribunal Distrital de Tel Aviv condenou Yosef na segunda-feira em 16 
acusações de agressão sexual, fraude e violação de confiança. A acusação 

detalhava o assédio de dezenas de mulheres que trabalhavam na prefeitura e a 
demissão de quem rejeitava seus avanços. 

 

http://og.infg.com.br/in/20593222-c83-e2e/FT1086A/420/F150526FFF11-635x357.jpg
http://og.infg.com.br/in/20593246-121-939/FT1086A/420/bali.jpg


Yosef, ex-prefeito da cidade operária central de Or Yehuda, também foi acusado 
de dar regalias para as mulheres que cortejava. Uma delas foi ainda nomear uma 

rua de "Bali" em 2013. Naquele tempo, não deu nenhuma explicação para seu 
raciocínio. Mas a acusação diz que este foi o apelido que ele deu a uma de suas 

amantes. 
 

 
●Livro desmistifica “Os Protocolos dos Sábios de Sião” 

 

 
Hadassa Ben-Itto e Miriam Sanger 

A jornalista brasileira Miriam Sanger, que desde 2012 vive em Israel, lançou uma 
campanha de financiamento coletivo para a publicação de “A força da 
mentira” (“The Lie That Wouldn´t Die”), escrito por Hadassa Ben-Itto, ex-juíza da 
Suprema Corte de Israel, que investigou durante seis anos as origens de “Os 
Protocolos dos Sábios de Sião”. “Para combater a mentira, é preciso apenas 
contar a verdade”, afirma ela. Já Miriam, enfatiza: “não faz o menor sentido que o 

http://alefnews.com.br/wp-content/uploads/2016/12/Miriam_-livro_3.jpg


livro ainda não esteja disponível no Brasil, um dos países que mais republicou 
“Os Protocolos”. 
O livro foi publicado em inglês em 1998 e, em seguida, em hebraico. Foi 
traduzido também para o alemão, russo, holandês, espanhol, húngaro, búlgaro, 
romeno, árabe e pársi. A obra tem prefácios elogiosos do chefe do Supremo 
Tribunal da Inglaterra, lorde Harry Woolf, e do Juiz Edward R. Korman, 
desembargador do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste de 
Nova York. 
A edição em inglês conta com 390 páginas. Em português, o livro terá 
aproximadamente 480 páginas. Miriam explica: “Quando “A força da mentira” 
chegou em minhas mãos, eu tinha pouco conhecimento a respeito do conteúdo e 
do alcance de “Os Protocolos dos Sábios de Sião”. Essa obra absurda 
permanece até hoje como uma sombra entre as nações, sendo reeditada e 
publicada livremente, servindo como uma torpe referência ideológica para 
organismos de extrema direita, tanto políticos quanto civis”. 
A autora Juíza Hadassa Ben-Itto 
Nascida na Polônia em 1926, Hadassa Ben-Itto é advogada especializada em lei 
criminal. Atuou por 31 anos como juíza (desde 1970) e aposentou-se 
precocemente em 1991 de seu posto na Suprema Corte de Israel, comprometida 
com a investigação e a publicação do “The Lie That Wouldn´t Die”. Atuou como 
membro da delegação israelense na ONU em 1965 e 1975. Representou Israel 
nos mais importantes eventos internacionais, como a Conferência de Direitos 
Humanos da Unesco, em Paris em 1982. Foi presidente da Associação 
Internacional de Advogados e Juristas Judeus (IAJLJ) de 1988 a 2004; nesse 
ano, foi eleita como Presidente Honorária e coordenadora do comitê de combate 
do antissemitismo. Hadassa Ben-Ito dedicou-se por seis anos à pesquisa e 
redação dessa obra. 
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Horário Acendimento das Velas de Shabat 

Benção das Velas09/12/2016 – 6ª feira – 19.10 h. 
Motzaê Shabat: 10/12/2016– Sábado – 20h09 h. 
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	● WIZO RS, promoveu a entrega de expressiva quantidade de brinquedos ao Instituto do Câncer Infantil gaúcho, pela chegada do Natal. Diretoria e membros do executivo representaram a instituição neste momento repleto de solidariedade, respeito e amor. P...
	/
	●As voluntárias Clarisse Fajer, Silvana Gluz e Denise Schvinger entregaram no ITACI - Instituto de Tratamento do Câncer Infantil os kits de higiene montados pelas meninas em idade de Bat Mitzvá das escolas judaicas, como parte do projeto do grupo Bara...
	/
	● Etíope assume chefia da área médica do Comando Sul de Israel
	/
	Nascido na Etiópia, Avraham Yitzhak será promovido a tenente-coronel das IDF e assumirá a chefia da área médica do Comando Sul de Israel. É o primeiro membro da comunidade etíope a atingir esta patente.
	Ele emigrou para Israel em 1994. Após se formar em medicina, foi diretamente para a Brigada Paraquedista servir como médico. Entrou em combate na Segunda Guerra do Líbano, em 2006, como membro da Brigada Nahal, e foi ferido por estilhaços de artilharia.
	/
	Luís Ernesto Lacombe: jornalista conta, em livro, a perseguição sofrida pelo lado alemão de sua família durante o nazismo / Foto: divulgação
	Luís Ernesto Lacombe lança sexta-feira (09/12) às 19h, na Argumento do Leblon, o livro “Cartas de Elise – uma história brasileira sobre o nazismo”.  É a história real da família, pelo lado paterno, do jornalista da TV Globo, judeus alemães de sobrenom...
	Essa parte da história da família, curiosamente, Lacombe só veio a conhecer depois da morte, em 2006, da sua avó Lisette, carioca que foi casada com Ernst. Foram descobertas mais de 200 cartas do marido entre suas coisas, cartas que ela dizia para os ...
	O jornalista explica porque não usa o sobrenome paterno profissionalmente: “Quando cheguei à Rede Globo, em 1997, acharam que, já que eu tinha prenome composto, Luís Ernesto, um sobrenome alemão seria demais. Virei o Lacombe. Agora, volto com tudo ao ...
	Apesar de ter tentado lançar o livro ano passado, quando se comemorou os 70 anos do fim do nazismo, Luís acha que ele está chegando no momento certo, com a vitória de Trump e o crescimento da extrema direita em vários países: “A felicidade particular ...
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