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Presidente da WIZO RS: 
Sophie Isdra

“Criando um novo amanhã”

Os investigadores do Instituto de 
Tecnologia Technion anunciaram 
uma “descoberta” que pode levar 
à    síntese    rápida     de    novos 
medicamentos.  O professor  Ilan 
Marek     do    Departamento    de 
Química    desenvolveu   a   nova
abordagem  para  a   “arquitetura 
molecular” junto com sua equipe 
de pesquisadores.   “Este   é  um 
avanço  científico que representa 
uma    solução   eficaz   para   um
problema  importante  na  síntese 
orgânica, que nunca foi resolvido, 
apesar   dos   esforços   em  todo 
mundo    e    que    pode  levar   a 
grandes reduções nos processos 
da indústia farmacêutica”, disse. 

Estrondoso Sucesso no XXI Congresso da WIZO Brasil Suzana Starosta Z’L

Com a entusiasmada presença de 131 chaverot, provenientes de 10 diferentes Centros, 
a   saber:  Bahia,  Brasília,  Minas Gerais,  Pará,  Paraná,  Pernambuco,  Rio de Janeiro,
Rio Grande do  Sul,  Santa  Catarina  e  São  Paulo,  o  Kinus  da  WIZO  Brasil  foi   um 
acontecimento  vibrante  de intensa  repercussão dentro da comunidade judaica carioca.
Iniciando  com um belíssimo serviço religioso ouvimos, com deleite, a prédica do Rabino 
Nilton Bonder,  que relacionou  a  parashá  da  semana  com  o  papel das mulheres nas
diversas  épocas e  a  importante atuação das mulheres WIZO para o aprimoramento da 
sociedade.
Mais de  25  chaverot  Aviv  participaram  de  uma interessante dinâmica conduzida pela 
psicóloga  Janice Fishmann  sobre  Capacitação  e  Liderança.
Uma comovente  homenagem  foi  prestada  à saudosa ativista Suzana Starosta, com a 
presença de sua família.  Um  filme, elaborado  pelo  Centro  gaúcho,  sobre  a  vida  de
Suzana,  levou o público às lágrimas.
Durante  o  Kinus  contamos  com  as  honrosas  presenças  do   Embaixador  de  Israel, 
Rafael Eldad e sua esposa, Batia, do Cônsul de Israel no Rio de Janeiro, Osias Wurman 
com a esposa e demais autoridades.  As palestras dos jornalistas Ricardo Berkinsztat  e 
Carlos Brickmann, além da  do  embaixador  Rafael  Eldad, foram verdadeiras lições  de 
hasbará   nos   munindo   de    informações   e    ferramentas    fundamentais    para    o 
desenvolvimento  de  nosso trabalho.  Ricardo abordou a temática “Empobrecimento da 
sociedade  israelense e a atuação da WIZO”.  Carlos Brickman falou sobre “Os desafios 
de  nossa  comunidade nas áreas de comunicação e  da política”.   Primorosas  também 
foram as  participações  da  Presidente da WIZO  Rio Grande do Sul,  Sophie Isdra, que 
discorreu  sobre  Promoções  e  a  palestra  seguida  de  dinâmica  de Janice Fishmann 
sobre “O que querem as chaverot WIZO para o futuro?
A  presidente  Helena  Kelner  foi  reeleita  por  aclamação  para  o  triênio 2012-2015  e 
apresentou  seu  novo executivo.  Helena  prestou  uma  linda  homenagem  às ativistas
Clarinha Novikov,  da  WIZO Rio de Janeiro,  Aviva  Avritzer,  da  WIZO  Minas Gerais  e 
Helena Grynbaum,  da  WIZO Paraná, saudadas como Memmbros Honorários da WIZO 
Brasil.  Tocante  também  foi  a  homenagem  especial  prestada à querida chaverá  Eva 
Baumwol, ativista da WIZO em tempo integral.
Ao final do shabat, a linda cerimônida de Havdalá, conduzida pelo chazan Eduardo Kac, 
a todos emocionou. O Kinus findou com um cocktail congregando ativistas e convidados.
Em suma,  o  XXI Kinus  da  WIZO  Brasil  Suzana Starosta Z’L  foi uma verdadeira lição 
de vida, judaísmo e sionismo.”

Relatório enviado pela WIZO Brasil



Aconteceu

Nhoque da Sorte
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Marian Starosta comandou o bate-papo 

especial sobre sua exposição "Mikvot", em 

cartaz na Galeria Tina Zappoli. A mostra 

fotográfica apresenta os locais onde se 

realizam os banhos de purificação dos 

judeus. 

 

O  Grupo  Maguen  David  realizou  o  Jantar  do  Nhoque  da  Sorte,  parceria com  o 
Restaurante   do   Hotel  Blue  Tree  Tower,  com  lotação  esgotada.  Houve    música 
ao vivo e sorteios de vários brindes.

Chá com Bingo
Como de costume,  o  Grupo  Henrietta  Szold  realizou  a  sua promoção anual com
muito êxito.   Teresinha  Sandler cumprimentou o grupo e também  Léa Gorelik   que 
comemorou 89 anos. Paulina Stifelman agradeceu às chaverot.

Mikvot - Águas da Vida na Tradição Judaica 
Exposição Fotográfica e Painel

No dia 10 de setembro de 2012,  na  Galeria Tina Zappoli, o Grupo Ianiv  promoveu  o 
painel  Mikvot  -  Águas  da  Vida  na  Tradição  Judaica,   que  integrou  a   Exposição 
Fotográfica  Mikvot, de  Marian Starosta.  Além de apreciar as  belíssimas  fotografias, 
os convidados assistiram ao Painel  apresentado por Marian Starosta, artista,  Rabino 
Ari Oliszewski, da  Sinagoga União Israelita e Andrea Bracher, professora da  UFRGS. 
O  expressivo público presente participou fazendo perguntas sobre este milenar  tema 
da tradição judaica.  O  Grupo  Ianiv  agradeceu  a parceria de Tina Zapolli e Marinho, 
que gentilmente cederam o espaço de sua Galeria de Arte. Após o Painel foi oferecido 
um coquetel,  em  que  se  brindou  ao  sucesso do evento,  desejando-se a todos um 
Shaná Tová Umetuká.



Sarau com Daniel Wolf
O  Grupo  Emêt  realizou  mais  uma vez  seu  tradicional  evento no St. Peppers,  desta 
vez   contando   com    Ayres  Pothoff,  Daniel  Wolf  e   Rodrigo  Alquatti.   Na foto, duas
chaverot do grupo que participaram do XXI Kinus da WIZO Brasil Suzana Starosta Z’L.

.

Ensinamentos Cabalísticos

Existe idade para Intercâmbio?

Em  um  segundo  encontro,  o  Grupo  Rebecca  Sieff   continua  os estudos da Cabala. 
Como aconteceu  com  o  encontro anterior, foi um sucesso.

O Grupo Meorot  promoveu,  no Hotel Sheraton, um evento em comemoração aos seus 
15 anos. Uma discussão sobre intercâmbio na maturidade, seguida de outras atividades,
 tais como desfile de modas, sorteio de brindes e degustação das delícias do local.

Palestra do Grupo Liora
O   Grupo  Liora  promoveu  um  encontro   para   falar  sobre  a  Felicidade.   Para isto, 
convidou  Celso  Gutfreind,  escritor,   Claudio  Eizirik,   psicanalista   e   Marcus  Paim, 
consultor  de  empresas.    Foi  no  Hotel  Plaza  São  Rafael  seguido por um delicioso 
coquetel Plaza.



Palestra do Grupo Guesher com Mimi Liberow

Shabat de Inverno na Serra

A   WIZO RS,   em   parceria  com  a    SIBRA,  realizou  um shabat na serra, no recém  
inaugurado hotel da rede Master, seguido  de  um  jantar.  No sábado, para   aproveitar  
todo   o    final  de  semana,   foram    realizadas  várias   atividades  com  os  chaverim 
pesentes.

Festival de Chazanim
Sophie Isdra,  Presidente  da  WIZO RS e Leônidas Isdra, junamente com Iára Spiguel, 
sua Vice-presidente do Departamento de Promoções e Júbilo Spiguel representaram a 
nossa organização no Festival de Chazanim realizado pelo Centro Israelita.

Em  27  de novembro os grupos aviv Guesher e Tiferet receberam, num evento cultural 
conjunto,  a  querida  Mimi Liberow.  O  assunto  era  o  Shabat:  sua origem, tradição e 
significado,  sob  o  ponto de vista da Cabala. Foi um encontro muito agradável no qual 
todas aprenderam muito.

No dia 17 de outubro, o  Departamento de Turismo levou algumas chaverot  a Gramado
para  uma  visita  ao  KUR Hotel  e  conhecer  o  Museu da Moda. A  proprietária do Kur 
recebeu de uma forma muito especial. As chaverot fizeram o circuito das águas, no SPA. 
Após almoçaram e visitaram o hotel. Ao final foram brindadas com  uma  palestra  sobre 
saúde e presenteadas com produtos de beleza. A seguir o grupo se dirigiu ao  Museu da 
Moda, que também foi muito apreciado. Antes de retornar foram saborear  um  delicioso 
chá inglês no Hotel Rita Hoppner.

Passeio a Gramado



N Inauguração da sala 401

Depois  de  uma  reforma na nossa sala da WIZO, no quarto andar da FIRS, foi feita a 
Inauguração,  com  a colocação de uma nova Mezuzá,  colocada pelo Rabino  Mendel 
Liberow.  Em seguida, foi inaugurado um espaço em homenagem  à  chaverá  Suzana 
Starosta.   Também  ouvimos    Eugênia  Berlim,  no  momento  da  colocação  de  sua
foto no painel das Presidentes da  WIZO  RS.   A  arquiteta  Dulce Kruter,  chaverá  do 
Grupo  Liora   foi  a  responsável  pela   renovação   de   nosso  espaço.  Tamb ém  foi 
homenageada.   Neste  dia   foi  programado   um   lechaim   de   pré   Rosh-Hashaná,  
pelo   Departamento   de  Promoções,    comandado   por    Iára  Spiguel,   quando  os 
Rabinos presentes e a Presidente da WIZO RS puderam tomar a palavra. 

Aniversário do Lar Maurício Seligman

A WIZO RS se fez representar  por  várias  chaverot no  Jantar  de  Aniversário  do  Lar
Maurício  Seligman.  Ao  som da bela voz de Edgar Pozzer todos cantaram as músicas 
selecionadas especialmente  para  o  evento.  Jantar delicioso, da Sabra.

Sushi Beneficente
No dia 11 de novembro  aconteceu,  sob  o  comando  do  Grupo  Prachim,  mais  uma 
edição do Sushi  Beneficente no Restarante Gokan, parceiro há vários anos. Como de 
costume um público expressivo compareceu deixando as chaverot muito satisfeitas.



Congresso das Entidades Judaicas RS

Palestra Sexualidade na Maturidade

Palestra do Jornalista Jaime Spitscovsky

Kinus Territorial

A  palestrante  Maria Celeste Osório Wender  encantou  a  platéia que lotou o salão  do 
Restaurante  Dado  Bier  do  Bourbon  Country.  As  chaverot  do  Grupo Koach ficaram  
felizes com o sucesso deste  evento que ainda  teve um gostoso jantar para terminar  a 
noite. 

Promovida pelo Departamento de Cultura da WIZO RS, no dia 18 de outubro, a palestra 
do   brilhante   Jornalista  Jaime  Spitscosky   lotou  o  auditório  da  FIRS.   Marta Feder 
agradeceu  os cumprimentos de nossa Presidente e observou que o Departamento tem 
baseado  suas  promoções nas reivindicações  feitas pelos grupos no encontro do início 
do ano.

 Na foto, o grupo reunido em reunião de confraternização de final de ano.

 A WIZO RS se fez presente no Congresso das Entidades Judaicas, provido pela FIRS.
Foram dois  dias  de estudos importantes para as nossas lideranças e nossas ativistas.
Os temas foram atuais e os palestrantes superaram nossas expectativas.



Chá do  Grupo Bror Chail

Para  comemorar  os  aniversários  do  segundo semestre,  as chaverot do  Grupo Bror 
Chail  realizaram  uma  alegre  e  calorosa  confraternização  na  residência da chaverá 
Bella Igor.  Aproveitaram  também  para  comemorar  Chanucá  e  trocar  presentes  de 
amigo secreto.

Machané do Grupo Lechaim

Mais uma vez  o  Grupo Lechaim  realizou  a sua machané em Gramado, na residência 
da chaverá  Marion Nudelman.  Tiveram  a oportunidade de receber a sra. Topke (Rosa 
Spumberg), que veio acompanhada de sua secretária (Marlene Prikladnick).  Em  outro  
momento  realizaram  um  jantar  de  encerramento  de  ano,  juntamente  com os seus 
maridos.  Nesta  ocasião,  esteve  presente a  sra. Ana Mery Beigale (Rosa Spumberg),
que  ministrou  uma aula  de  culinária para um jantar de shabat.  Após a aula, todos se
deliciaram   com  os  pratos  que ela ensinou: chalá, bolinhos de peixe, sopa de galinha
com kneidales, varenikes e carne de panela.

Feijoada do Grupo Chai
O  Grupo  Chai  realizou  a  sua  Feijoada  em  outubro  de  2012  no  Café Café  Bistrô. 
Neste  mesmo  local fizeram o seu almoço de confraternização de final de ano.

O Instituto Cultural Judaico Marc Chagall através deste e-mail , 

agradece ao Grupo Menorah - WIZO pela doação do livro "Cozinha Judaica da Maria".  

Esta obra enriquecerá nossa Biblioteca que tem grande número de títulos com temática judaica. 

Atenciosamente, 

Instituto Cultural Judaico Marc Chagall 

Doação de Livros



Aula de Culinária

O  Grupo Iachad - aviv - proporcionou  uma  deliciosa  aula  de  culinária  sobre risotos. 
Além da aula,  foram feitos 3 risotos, orientados por um conhecido Chef. A medida que
eram confeccionados,  os  chaverim   faziam  a   degustação,  acompanhados  por  um 
delicioso vinho.

Grupo Almah

O Grupo Almah, confraternizando e brindando mais um final de ano de trabalhos WIZO, 
com muito sucesso.

Grupo Kalanit

Com muito sucesso, o Grupo Kalanit realizou uma rifa de um I Pad. A felizarda foi Suely 
Teitelbaum. Em sua última reunião do ano, o Kalanit confraternizou,



Grupo Anne Frank homenageia 
Grupo Maya Rosemberg
Em um lindo almoço no  Plaza São Rafael, comandado por Alla Finkelstein, chaverá  do 
Grupo  Anne  Frank,   foram   homenageadas   todas   as   chaverot   do   Grupo   Maya 
Rosemberg  que completou 60 anos de atividade intensa.  Algumas,  já falecidas, foram 
representadas  por  seus  familiares.  Foi  exibido  um filme mostrando várias etapas da
vida do grupo.Todas as chaverot e seus familiares, presentes à comemoração, estavam 
muito felizes.

Palestra de Sonia Teruskin
Sonia Teruskin, presidente da Na’Amat Pioneiras RS foi convidada pelo Grupo Lechaim 
para fazer uma palestra na residência da  chaverá  Leia Heinemberg.   As  chaverot  do 
Grupo Maguen David também foram convidadas para assitir este evento. Foi uma noite 
proveitosa, dada a grande experiência de Sonia.

Querida Eugênia! 
Quero te congratular e o Grupo Anne Frank pela lindo empreendimento que tomamos parte 
pelo aniversário do Grupo Maya Rosemberg!  
Particularmente para mim foram umas horas de magia vendo minha querida mãe nas imagens 
antigas no dia do seu aniversário (20/11), 
Todas Goldas presentes amaram o almoço e as homenagens. 
Um beijo e um grande abraço de todas nós a todas vocês. 
Gladis Krimberg - Grupo Golda Meir 

Chanucá do Grupo Maguen David
O  Grupo Maguen David  realizou  sua  tradicional  festa  de  Chanucá na residência da 
chaverá Barbara Lerman.



WIZO em dança

A WIZO RS,  em  parceria  com o professor Lucas e a UIPA   proporcionam,  às quintas-
feiras,  pela  manhã,  uma  hora  de  dança  israeli  para  as  chaveot WIZO,  que  estão 
adorando e pretendem continuar neste ano, pois o projeto irá continuar.

Homenagem a Simon Blum

A WIZO RS ,  na  penúltima reunião geral de 2012 prestou uma merecida homenagem 
ao  chaver  Simon  Blum,  que  organizou,  entrevistou  e  dirigiu o filme sobre  a nossa 
querida  Suzana  Starosta Z’L.  A  película  foi  apresentada  no  Kinus  Territorial,  pela 
primeira  vez  e,  depois, na festa de confraternização anual da  WIZO RS. Uma  cópia
está a disposição das chaverot que não assistiram na secretaria da WIZO.

Chanucá da WIZO RS

Chanucá foi lindamente comemorado em parceria com a Sinagoga Linat Hatzedek,   ao 
lado  de  uma  sorveteria  kasher,  em  um  novo shopping center de Porto Alegre.  Com 
muita  música,  convidados  especiais  e  distribuição  de  brindes  e  sorvetes  para   as 
crianças, foi um momento muito agradável e bastante concorrido do ishuv.



Organização Feminina WIZO RS - Rua João Telles, n° 329/ 401
Porto Alegre - RS - Fone: 51 3311-0869  
E-mail:wizors@terra.com.br

Visite o site da WIZO RS:
www.wizors.org.br

Confraternização de Final de Ano

Benemerência

A  secretaria   da  WIZO RS  conta  com  duas  meninas  que  se  esforçam  demais  e 
conseguem  fazer  milagres  para  nos ajudar.   À elas,  todo nosso carinho, respeito e 
agradecimento.

Sophie Isdra  e  Elaine Unikowski  entregaram  200  presentes,  recolhidos  na  festa de
confraternização de final de ano, para as Creches da Prefeitura de Porto Alegre.

A festa de confraternização do final do ano da WIZO RS foi no Hotel Holiday Inn. Todos 
os  grupos  se  fizeram  representar  neste  evento  que  contou  com vários momentos.
Foram  expostos todos os trabalhos realizados este ano, em um relatório elaborado por 
Beatriz Menda.  Também  foi  narrado o   Kinus Territorial  para  que  todas  as chaverot
ficassem  a  par dos temas tão importantes que foram estudados. Houve uma merecida
homenagem  à  chaverá Ida Weisfeld,  presenteada  com  um lindo colar WIZO. Rejane 
Isdra,  com  muito  bom humor,  falou  sobre  a  importância  de  Chanucá.   Foi  exibido 
o comovente  filme  sobre  Suzana Starosta Z’L  mostrando  alguns de  seus momentos 
na WIZO.  O jantar esteve perfeito e foi após este  que  foram realizados os sorteios de 
uma bolsa e de um quadro de Clara Pechansky. Contamos também com a presença de
Tina Zappoli  e  seu marido, o  fotógrafo  e artista plástico Marinho, que vieram entregar 
pessoalmente dois  quadros  dele  para  os  grupos  que ganharam o sorteio em prol de 
uma  entidade beneficente.  E  foi  em meio de abraços, carinho e festa que finalizamos 
mais um ano de muito trabalho de nossa organização. 

Secretaria


