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Condecoração
A WIZO Brasil foi representada por sua 

vice-presidente, Tania Holperin, por oca-
sião da outorga da Medalha Tiradentes, 
ao querido jornalista Mauro Wainstock. 
A cerimônia na Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro é um reconhecimento aos 
mais de 20 anos de trabalho do homena-
geado como publicitário, jornalista e edi-
tor de livros, além de sua atuação como 
diretor e editor do Jornal Alef.

Presentes também, a presidente de 
honra da WIZO Brasil, Ana Marlene Sta-
rec e a presidente da WIZO Rio, Lúcia Ba-
lassiano. Kol Hakavod, Mauro!

1º Dia Internacional do Ladino/Djudeo-Espanhol
A assessora de Cultura da WIZO Brasil, Eva Solewicz, representou a WIZO Brasil no 

1º Dia Internacional do Ladino/Djudeo-Espanhol. Eva falou sobre o grupo “Kaminan-
do i Avlando”, que se reúne periodicamente na WIZO Rio de Janeiro, para falar e lem-
brar o ladino. A chaverá Stella Garber, do Grupo Yamit e coordenadora do evento, fez 
um relato sobre o grupo Ladinokomunita que agrega pessoas do mundo inteiro pela 
internet e realiza anualmente viagens a locais históricos judaicos. Presentes, também, 
inúmeras chaverot WIZO, dentre as quais, a vice-presidente da WIZO Rio, Ruth Cohen.

Foram prestadas homenagens a pessoas importantes, que acenderam as velas da 
chanukiá. Muito aplaudida foi a apresentação do Coral Angeles e Malahines, dirigido 
pelo Professor José Behar.

Stella Garber, Eva Solewicz e Ruth Cohen Chaverot WIZO presentes ao evento



WIZO Rio de Janeiro

Fashion WIZO Bazar 2013
Foi uma festa linda o Fashion WIZO Bazar que congregou ativistas dos grupos WIZO 

Rio, na Escola Municipal Roma. As alunas da escola A. Liessin Scholem que comemo-
raram Bat Mitzvá este ano, estiveram presentes, inaugurando a WIZO do Futuro. É a 
WIZO Juvenil que ressurge, garantindo a continuidade de nosso movimento na cidade 
do Rio de Janeiro. Foi gratificante ver vatikot e avivot trabalhando juntas, em total con-
graçamento. Prestigiaram o bazar, a Vereadora Teresa Bergher e a presidente da WIZO 
Brasil, Helena Kelner. De parabéns as organizadoras do evento, com especial destaque 
à querida Eva Baumwol e à presidente e ao executivo da WIZO Rio de Janeiro.

 

Convenção Anual da CONIB
A presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, participou da 44ª Convenção Anual da 

CONIB, em Belo Horizonte. Compareceram representantes de federadas de 13 Esta-
dos e de entidades judaicas de âmbito nacional. Entre os importantes temas aborda-
dos, destacamos os caminhos da identidade judaica no Brasil, a produção de notícias 
sobre o Oriente Médio, a posição dos políticos nas questões ligadas ao estado de 
Israel e a importância da ajuda às pequenas comunidades.

A WIZO Brasil orgulha-se de trabalhar arduamente em prol das pequenas comu-
nidades, através do apoio incondicional concedido aos pequenos Centros. Em alguns 
deles, a WIZO atua como uma das únicas, senão a única fonte alimentadora de juda-
ísmo e sionismo.

Alunas do A. Liessin-Scholem dão um show de alegria e solidariedade



Diversos grupos trabalhando com afinco e entusiasmo no Bazar

Vereadora Teresa Bergher recebendo 
homenagem

Helena Kelner,  Lúcia Balassiano e 
Vereadora Teresa Bergher circundadas 

pelas chaverot da WIZO Rio



Encerramento das atividades e Chanuká
Na sede lotada, chaverot dos subcentros e dos grupos encerraram as atividades 

de 2013 e comemoraram Chanuká. Bonitas foram as palavras do Rabino Benjamin 
Zagury sobre o significado da festividade. Os relatórios das presidentes dos 3 sub-
centros, enalteceram a atuação de todas que se dedicaram com afinco ao trabalho 
WIZO. A vice-presidente Ruth Cohen, agradeceu em nome do Executivo da WIZO Rio,  
o apoio e o empenho de todas as ativistas. As velas da chanukiá foram acesas pelas 
chaverot Clara Grinstein, Sonia Zagarodne, Bella Kogut e Sara Zaidman.

Emocionante acendimento das velas da chanukiá

Ruth Cohen agradece às chaverot



Um momento especial ocorreu por ocasião da entrega da Medalha da WIZO Bra-
sil - Tolerância, Amizade, Solidariedade, à querida chaverá Ester Jerusalmi, por seu 
trabalho ao longo de vários anos, focado prioritariamente no setor de promoções do 
grupo Alyiah. A apresentação do Coral Vozes da WIZO, regido pela incansável  Morá 
Sarinha Lewkowicz foi um show à parte. Parabéns a todas!

Merecida homenagem à chaverá Ester Jerusalmi, que ostenta a medalha entre Suzana Grinspan e Sarah Apelfeld

Gerty Fainstein do subcentro Scylla Schneider, Eliane Eidelman do subcentro Henny Landau e Sarinha Apelfeld  
do subcentro Ahuva Kestelman empolgadas com o sucesso de 2013

Grupo Simchá no Lar da Criança
Em uma tarde repleta de alegria, a WIZO Rio festejou Chanuká no Lar da Criança 

Israelita Rosa Waisman. As chaverot do Grupo Simchá lá estiveram, para levar as luzes 
e o calor de Chanuká, em forma de amor, carinho e solidariedade. Além de atração 
artística, brincadeiras, sufganiot e um farto lanche, todos os pequenos vibraram inten-
samente com os brinquedos e os presentes recebidos.



Chaverá do grupo Simchá no Lar da Criança

Chanuká no Bar do Tom
 
Ativistas WIZO de todos os grupos e suas convidadas, comemoraram Pré-Chanuká 

no Bar do Tom. Em reconhecimento ao importante trabalho realizado à frente da 
WIZO Rio, Lúcia Balassiano recebeu das mãos de Helena Kelner, uma medalha da 
WIZO Brasil.  Sarah Salomão Balassiano foi sorteada com o presente ofertado pelo 
Empório Shalom e Rosane Messer ganhou a Hamsa, oferecida pelas chaverot do gru-
po Iachad. Foi uma noite repleta de animação, alegria e muita música.

Muita vibração durante o festejo. À direita, Lúcia Balassiano recebe homenagem de Helena Kelner.



WIZO Rio Grande do Sul

Jantar do Nhoque e Celebrando Chanuká
Um enorme sucesso foi o concorrido Jantar do Nhoque realizado tradicional-

mente pelo Grupo Maguen David da WIZO RS. Na ocasião, foram acesas as velas 
da chanukiá, comemorando assim, a festividade de Chanuká. Confraternização e 
alegria nota 10!

Confraternização
A confraternização de final de 2013 da WIZO Rio Grande do Sul foi no salão do 

Dado Bier Bourbon Country, com direito a sorteios de inúmeros brindes. Discursaram 
a presidente da WIZO gaúcha, Sophie Isdra, a vice-presidente de promoções Iara Spi-
guel e Suzana Wofchuk, vice-presidente da WIZO Brasil no RS. Até 2014!



Turismo
Fechando as atividades de 2013, o Departamento de Turismo da WIZO gaúcha 

organizou uma excursão à Três Coroas e São Francisco, com uma visita programada 
ao belíssimo Templo budista lá existente. As chaverot ficaram extasiadas com a beleza 
do local. Vale a pena conferir!

Muita animação durante o encontro

Sophie Isdra e Suzana Wofchuk discursando



WIZO São Paulo

Encerramento do Grupo Tzehirot
O grupo Tzehirot  inovou na comemoração de encerramento de suas atividades 

do ano: convidou uma equipe de visagistas da Mary Kay para uma aula de auto-
-maquiagem e cuidados da pele. Numa abordagem personalizada, as mestres do 
make-up ensinaram técnicas para uma maquiagem de acordo com cada estilo e dicas 
para valorizar o rosto e a expressão. Tudo de um jeito prático e divertido.

As chaverot paulistas na aula de auto-maquiagem

Tricotando para o bem
Enquanto por aqui o calor chega forte, em Israel está começando o inverno. 

O Grupo Barak reuniu suas voluntárias e convidadas para a confecção de gorros 
de lã, contribuindo assim para que os soldados das Forças de Defesa de Israel 
enfrentem o frio. Esta ação faz parte de uma campanha mundial, que incentiva 
as pessoas a doarem um pouco do seu tempo em favor daqueles jovens. 



Encerramento iluminado
A tarde de encerramento das atividades de 2013, em meio a semana de Chanu-

cá, contou com a presença da consulesa de Israel, Lucia Barnea. Unindo a festa e o 
trabalho WIZO, ela disse: “A festa das luzes nos faz pensar e nos remete a várias per-
guntas: qual a nossa identidade? Será que vamos seguir a corrente ou manteremos 
nossas características?”. E concluiu: “Fazemos parte do mundo globalizado, mas não 
podemos nos esquecer dos nossos valores e tradições”. O acendimento das velas da 
chanukiá foi feito pelas voluntárias e pelo casal Marcos e Clara Guelman, residentes 
em Israel, que visitavam a Organização. Silvia M. Cohen, filha da chaverá Genha 
Migdal, cantou músicas alusivas à data, acompanhada de seu violão.

A querida ativista Margarida Grin acende as velas da chanukiá

A presidente Iza Mansur com a consulesa Lucia Barnea 



Viagem Inesquecível!
A WIZO paulista organizou a sua já tradicional viagem a Israel, que tanto sucesso 

faz todos os anos.
Não percam esta oportunidade única e especial.

WIZO Minas Gerais

As chaverot mineiras com Helena Kelner.



Reunião Festiva
 
Por ocasião de sua ida a Belo Horizonte para 

comparecer ao encontro da CONIB, a presidente 
da WIZO Brasil, Helena Kelner, participou de uma 
bonita e produtiva reunião WIZO na residência da 
chaverá Mara Kraiser Miranda.

O grande número de chaverot presentes e as 
inúmeras convidadas - possíveis  integrantes de 
nossa Organização no futuro -,  festejaram tam-
bém o aniversário da querida chaverá mineira 
Margarida Kraiser. Margarida recebeu das mãos 
de Helena Kelner a medalha da WIZO Brasil – To-
lerância, Amizade e Solidariedade, em reconheci-
mento aos vários e valiosos anos de dedicação e 
compromisso com a causa WIZO.

Na oportunidade, foram apresentados os 
futuros projetos do grupo e oferecidas rifas de 
uma sensacional viagem à pitoresca ilha de Co-
mandatuba, com direito à passagem aérea de 
qualquer parte do Brasil e a inclusão de 5 esta-
dias. Informações adicionais podem ser obtidas 
com a vice-presidente do Centro, Aviva Avritzer pelo e-mail aviva.bhe@uol.com.br .

Parabéns às ativistas da WIZO Minas Gerais, que são incansáveis no exercício do 
trabalho voluntário e sabem dignificar o trabalho WIZO.

Margarida Kraiser recebe emocionada a 
medalha das mãos de Helena.

WIZO Pernambuco

Uma Homenagem Especial
 
As chaverot da WIZO Pernambuco se emocionaram com o aniversário de 100 anos 

de sua querida presidente de honra, Raquel (Rachella Naslavsky), cuja trajetória tem 
sido acompanhada por todas.  Familiares e ativistas WIZO confraternizaram na grande 
festa em homenagem a esta figura ímpar e imponente, fundadora do grupo WIZO 
na cidade de Recife.  Apenas recentemente, por problemas de locomoção, D. Raquel 
não tem mais comparecido às nossas reuniões, embora permaneça sempre antenada 
a tudo que acontece em nossa Organização. Segundo a presidente da WIZO Pernam-
buco, Raquel Kaufman, “nenhuma homenagem a essa grande mulher, que tanto fez 
pelas causas sionistas, será suficiente, pois muito devemos a ela.”

Mazal-Tov e Az Meah Ve Etzrim

À esquerda, Rachella Naslavsky e, à direita com Simone Zimilis e a presidente do Centro Pernambuco, Raquel Kaufman



Encerramento
 
A WIZO Pernambuco confraternizou em uma reunião festiva o encerramen-

to das atividades de 2013. Na ocasião foi feita uma avaliação do trabalho re-
alizado em 2013.

WIZO Brasília

Confraternização em Sucot
A WIZO Brasilia reuniu os grupos Aviv e Lapid por ocasião de Sucot. Dentro da 

sucá, o rabino Abraão Melul fez uma importante palestra sobre o chag.  Seguiu-se 
um lanche preparado pelas próprias chaverot. 


