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editorialeditorial

Com alegria e a grata satisfação daqueles que cumprem suas obrigações com amor, 
dedicaçāo e responsabildade, chegamos ao final do ano de 2013.

Nesta edição, os leitores podem acompanhar algumas das mais recentes atividades 
realizadas pela WIZO São Paulo.

O mês de outubro trouxe como novidade uma promissora parceria entre a 
WIZO- SP e a União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama - Unaccam, uma 
das responsáveis pela campanha do “Outubro Rosa” no País. Em ação conjunta, na 
loja GANT e em palestra realizada na nossa Sede, unimos esforços e energias para 
a divulgação sobre a importância dos exames que podem detectar precocemente o 
câncer de mama. 

Ainda no Mês da Criança, o Zahav – novo Grupo AVIV da WIZO-SP – realizou 
uma festa com grande sucesso dedicada às crianças e suas famílias no EspaçoDuo.

Novembro foi marcado por palestras especiais, apresentações de filmes, pela 
premiação do Concurso WIZO de Desenho e Pintura 2013 e pelo lançamento da 
Campanha Mundial de Gorros para as Forças de Defesa de Israel por parte do 
Grupo Barak, para que mulheres tricotem gorros, que irão minorar o frio dos jovens. 
Campanha abraçada por nossas chaverot e para a qual convidamos o maior número de 
mulheres a se juntarem a nós.

Como parte do encerramento das atividades deste ano, até 28 de dezembro, parte 
das vendas da loja Tufi Duek, do Shopping Pátio Higienópolis, reverterá para obras 
assistidas pela WIZO-SP, bastando apenas que qualquer pessoa, ao realizar suas 
compras, diga ao vendedor a senha “WIZO”.

Em dezembro, teremos um curto recesso, preparando a nossa agenda para o 
próximo ano, que está repleta de eventos e novidades. 

Boas férias e que venha 2014!

2013: novas realizações
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Um ano em que as jovens 
conquistaram seu espaço

Não é uma equação fácil de ser resolvida, 
no entanto, a WIZO-SP parece estar no 
caminho certo. Nesse ano que termina, 

os grupos jovens participaram ativamente da 
agenda da Organização.

Ana Teresa  Bouqvar, que esteve no Semi-
nário WIZO Aviv Internacional 2013, também 
se impressionou com o engajamento social 
das jovens em Israel. “Conheci um trabalho 
de meninas muito novas, que atuam para me-
lhorar a vida dos músicos de rua de Tel Aviv.  
E elas fazem tudo para dar algo melhor a essas 
pessoas, levantar a autoestima, sem esperar o 
apoio do governo”, relatou. 

Em São Paulo, elas também não pararam. 
Ajudaram em projetos tradicionais, como o 
Bazar, deram continuidade e aprimoraram ati-
vidades como a de Bat Mitzvá com as escolas 
judaicas e criaram projetos, exemplo o do Dia 
das Crianças, preparado por um novo grupo, o 
Zahav – ouro em hebraico – que veio para so-
mar, com muita energia, no time da entidade. 
Promoveram festas, renovaram a comunicação, 
iniciando o envio de uma newsletter mensal, e 
trouxeram novas ideias.

O que mostra que a WIZO-SP está no cami-
nho certo. Continua, nem poderia ser diferen- 
te, contando com a sabedoria de suas expe- 
rientes chaverot e, ao mesmo tempo, forma uma 
nova geração de ativistas que se prepara para o 
futuro da Organização, preservando os valores 
judaicos de solidariedade e benemerência. 

Ledor vador. 

nossa opiniãonossa opinião

Fale com a 
Wizo-SP:

rua minas Gerais, 36  
ceP 01224-010
 São Paulo - SP

tel. (11) 3257-0100  
fax: (11) 3256-3099

Email:
wizosp@terra.com.br

SitE:
www.wizosp.org.br

Muito se fala, em várias entidades judaicas, sobre a renovação das lideranças 
e o empenho dos mais jovens pela continuidade do trabalho comunitário, 
iniciado pelas gerações passadas. É uma questão que suscita muitas perguntas 
e, nem sempre, as respostas são fáceis. Como atrair o interesse dos jovens para 
o trabalho voluntário? Como unir o modo de pensar de diferentes gerações? 
Como se adaptar aos novos tempos, às novas tecnologias? 
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Vida Preciosa

O Grupo Silvia Hodara realizou uma tarde cultural com a exibição do 
documentário “Vida Preciosa”, seguida de debate reunindo as psica-

nalistas Clea Pilnik e Danit Falbel Pondé.

O novo grupo jovem Zahav fez seu primei-
ro grande evento, a WIZO Animada, ao 

promover tarde beneficente no PatioDuo em 
comemoração ao mês das crianças, com muita 
alegria, jogos e brincadeiras. 

Fazer o bem 
com diversão

O evento conjunto dos grupos Chai Car-
mel, Ramat Gan e Tikva reuniu grande 

público para o tradicional almoço e chá 
beneficente. 

Almoço e chá beneficente

Gorros para 
soldados israelenses 

Um projeto internacional chamado “Hats 
for Israeli Soldiers” procura minimizar o 

frio para quem está na linha de frente para 
defender o país. A campanha foi encam-
pada pelo Grupo Barak da WIZO-SP, que é 
responsável para que os gorros cheguem 
a seu destino. 

A visita do cônsul Yoel Barnea

O novo cônsul Geral do Estado de Israel em São Paulo, Yoel Barnea, falou 
às voluntárias sobre a importância do papel da mulher na sociedade 

israelense e os atuais desafios do Estado Judeu. “A mulher tem papel 
essencial na sociedade israelense, tanto no trabalho voluntário como 
em cargos de decisão – temos ministras, diplomatas, parlamentares, etc”.

Barnea apontou dois grandes desafios a serem resolvidos por Israel: 
a questão do Irã e a questão palestina. “Um dado interessante, revelado 
por uma pesquisa, mostrou que 68% dos árabes que moram em Israel 
não gostariam de se mudar para um futuro Estado palestino”, disse. 

Sobre a importância da comunidade brasileira para o Estado judeu, 
Barnea ressaltou: “Hoje, em Israel, há uma conscientização da importância 
do Brasil e há um esforço interno para reforçar o relacionamento entre 
os dois países”.
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Debate sobre Oriente Médio

Para falar sobre o tema “EUA, Israel e Irã: Guerra ou Paz?”, o Grupo Barak 
convidou o jornalista Jaime Spitzcovsky, que foi correspondente in-

ternacional da Folha de S.Paulo. O evento reuniu mais de cem pessoas 
na Sede.

Amigos e familiares de Ana Os-
trovski z’l, Felicia Jakubowicz 

z’l, Tatiana Belinky z’l e Tereza Sme-
joff z’l se uniram para lembrar a 
dedicação, bondade e espírito de 
participação comunitária das cha-
verot. O Grupo Tikvá homenageou 
Eva Goldfarb z’l. Sulamita Tabacof 
e Ana Jakobowicz relembraram 
com emoção a chaverá.

O Grupo Tzehirot recebeu o rabino Shie 
Pasternak e o dr. Pedro Katz, que fala-

ram às voluntárias sobre os perigos e como 
lidar com o problema do vício em álcool e 
outras drogas na adolescência.

Haskará

Palestra 
sobre álcool e drogas

Ana Tereza Bouqvar foi a re-
presentante da WIZO-SP no 

Seminário Internacional WIZO Aviv 
que aconteceu em Israel no mês 
de setembro. Ana contou a expe-
riência às chaverot, que envolveu 
uma maratona de conferências e 
workshops mais a visita aos proje-
tos da WIZO no país.

Seminário Aviv em Israel

Outubro Rosa

Como entidade essencialmente feminina, a WIZO aderiu 
à campanha Outubro Rosa, realizada mundialmente 

no mês de outubro sobre a importância da prevenção e 
do diagnóstico precoce do câncer de mama. 

Doação ao  
Instituto da Criança

Denise Schvinger, Gabriela Isman e Clarisse 
Fajer foram as representantes do Grupo Barak 

que fizeram a doação dos kits de higiene pessoal 
montados por alunos das escolas judaicas que 
participam do Projeto Bar e Bat Mitzvá da WIZO. 
A doação foi entregue ao Instituto da Criança do 
Hospital das Clínicas.
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Tarde de emoção na premiação do
Concurso de Pintura e Desenho

Se todoS oS anoS a premiação do ConCurSo de pintura e deSenho da 

WiZo-Sp é emoCionante, eSte Certamente Superou aS expeCtativaS. talveZ 

iSSo poSSa Ser expliCado por ter Sido a 25ª edição do evento, pelo fato 

de o auditório da aSSembleia legiSlativa do eStado de São paulo eStar 

lotado Com maiS de 90 jovenS, vindoS de até 800 km de diStânCia, ou pelaS 

homenagenS e SurpreSaS que tomaram Conta da tarde

E a emoção começou com a entoação dos 
hinos pelo Coral Sharsheret, seguida da 
premiação aos que transformaram em 

arte o tema deste ano: “Brasil Israel: O Esporte 
Aproximando Povos”. 

A mesa diretiva foi formada por: Sergio 
Serber, presidente do Conselho Estadual Parla-
mentar das Comunidades de Raízes e Culturas 
Estrangeiras (Conscre), anfitrião na Assembleia 
Legislativa; Herman Voorwvald, secretário de 
Estado da Educação; Yoel Barnea, cônsul Geral 
do Estado de Israel em São Paulo; vereador 
Gilberto Natalini, Valmir Macedo, gerente 

de Eventos e Marketing do Banco Bradesco;  
Iza Mansur, presidente da WIZO São Paulo; e 
Sulamita Tabacof, presidente de Honra da WIZO 
São Paulo.

“Já vim aqui diversas vezes para a entrega 
desse prêmio e acho muito importante a ju-
ventude ter a oportunidade de mostrar o que 
pensa, principalmente tendo como tema central 
a cultura de paz”, falou o vereador Natalini, que 
entregou a menção honrosa a Débora Dainesi 
Marcondes, de Santo Antonio do Jardim. 

A presidente  da WIZO São Paulo,  
Iza Mansur, entregou a segunda Menção Hon-
rosa a Raquel Gomes da Silva, de Santa Bárbara 
D’Oeste. “Israel é muito mais do que ouvimos 
na mídia, e sempre acreditamos no caminho  
da paz; brasileiros e israelenses têm muito mais 
em comum do que se imagina”, disse. A presi-
dente de Honra da WIZO SP e uma das idealiza-
doras do Concurso, Sulamita Tabacof, também 
ressaltou o conceito da paz ao entregar a ter- 
ceira Menção Honrosa a Anderson Pereira 
da Silva, de São João da Barra, que colocou a  
frase “Shalom no Esporte” em sua obra.  
“A pessoa pode não saber hebraico, mas todos 
sabem que shalom é paz, e é isso que buscamos 
sempre”.

Sérgio Serber foi o responsável pela entrega 
do prêmio ao vencedor do Júri Aberto, que foi 
para a cidade de Bady Bassit, representada pelo 

concursoconcurso

Iza Mansur (E), Gilberto Natalini, Herman Voorwvald, Sergio Serber, Yoel Barnea, Valmir Macedo  
e Sulamita Tabacof

Tania Tarandach e Roseli Ventrella
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Tarde de emoção na premiação do
Concurso de Pintura e Desenho

aluno Eduardo Serafim Marques. “O esporte e a 
arte não têm fronteiras, e por isso devemos sem-
pre apoiar iniciativas como essa”, disse Serber. 

22 mil obras

A diretora do Concurso, Tania Tarandach, 
revelou o impressionante número de trabalhos 
recebidos nesses 25 anos de existência do Con-
curso. Foram cerca de 22 mil trabalhos! Ela 
também foi a responsável por anunciar uma 
grande surpresa da tarde. Roseli Ventrella, da 
Secretaria da Educação, que há muitos anos é 
grande apoiadora e entusiasta do projeto, rece-
beu um prêmio especial: uma viagem a Israel, 
com a oportunidade de conhecer os centros ju-
venis mantidos pela WIZO no país. Aos prantos, 
Roseli agradeceu: “Tudo que é feito em prol da 
rede pública temos a felicidade de participar, e 
amo todas que fazem parte dessa Organização, 
assim como amo o que eu faço”. 

concursoconcurso

Após o Coral Sharsheret emocionar mais 
uma vez com três canções – Trem das Onze  
(em português e hebraico), Canta Brasil e  
Am Israel Chai –, Valmir Macedo, do Brades-
co, afirmou que este evento faz parte das boas  
tradições do Estado. “Quero destacar o papel  
da educação e da arte na formação dos jovens 
e na difusão de valores como a ética e a inte-
gridade”. Ele entregou o prêmio para a tercei-
ra colocada, Tainá Rodrigues, de S. José do  
Rio Preto, cuja professora Terezinha T. de Bilia  
de Moraes se emocionou muito ao falar do 
prêmio. “Essa é a quinta vez que sou premiada, 
e mesmo que um dia não compareça mais, meu 
coração sempre estará ligado a vocês”, disse a 
professora.

Yoel Barnea, assumiu há pouco tempo o 
Consulado em São Paulo e se mostrou surpreso 
com a intensidade da premiação. “Não tinham 
me avisado que haveria tantas emoções e quero 
agradecer à WIZO, pois estou entre aqueles 

Mestre de cerimônias  
Alberto Danon
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concursoconcurso

O secretário de Estado da Educação Herman 
Voorwvald parabenizou a WIZO pela escolha 
do tema e falou sobre uma visita que fez a Israel. 
“Essa relação entre Brasil e Israel nos ensina a 
viver, nos amarmos apesar da diversidade, in-
dependentemente da etnia, sexo ou religião, e 
assim construiremos uma grande nação”, disse. 
Ele entregou o prêmio a Angélica Yukari Sasaji-
ma, de Bragança Paulista, que pela primeira vez 
participou do Concurso. “Pesquisei muito na 
apostila enviada pela WIZO e na Internet para 
criar esse trabalho, e está aí”, resumiu a ganha-
dora, nervosa e emocionada.

A escolha dos trabalhos

O Júri Oficial deste ano contou com Jacob 
Klintowitz, crítico de arte, Daisy Nasser, artista 
plástica, Katia Lucila Bueno, da Equipe de Arte 
da Coordenadoria de Gestão da Educação Bá-
sica, Rosa Motta, curadora do Concurso, Tania 
Tarandach, Sulamita Tabacof e Iza Mansur. “Os 
trabalhos foram bem escolhidos, representam 
o tema proposto e vir aqui selecioná-los foi um 
grande prazer”, disse Katia. Além da qualidade 
dos trabalhos, Klintowitz ressaltou o anseio de 
paz e progresso que os alunos buscaram com 
suas obras. “E essa paz às vezes se refere à paz in-
terna, já que muitos vêm de regiões de violência 
grande, e no conceito achei muito bom, há muita 
gente participando com grande elaboração”. 

O prêmio Júri Aberto, eleito por voluntárias 
e dirigentes de entidades, contou com a parti-
cipação especial de Lucia Barnea consulesa de 

que também amam esta entidade, pelo trabalho 
incessante em aproximar Brasil e Israel”. Ele 
entregou o prêmio a Lucas Emmanuel Rodri-
gues Plaça Margueiro, de Guaraçaí, que veio 
acompanhado de seu pai e de uma delegação 
de 40 alunos da escola Eles saíram da cidade às 
22h30 da noite anterior para percorrer os 800 
km de distância até a capital. “Eu pesquisei e 
resolvi fazer um paralelo do Rio de Janeiro com 
Jerusalém”, contou o aluno.

Alegria da vencedora do concurso e sua professora

Coral Sharsheret agradou aos jovens

A professora Paula Mariana e Lucas Emmanuel Sulamita Tabacof premiou Anderson da Silva e Danielle ArnoniAlaide Trindade e Raquel da Silva vibraram com o prêmio
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concursoconcurso

Israel em São Paulo. “Quero parabenizar esta 
iniciativa, é um concurso louvável, o tema foi 
muito interessante, e embora aparente ser fácil, 
demanda um cuidado especial, uma pesquisa, 
pois o esporte é um elemento catalisador entre 
as pessoas”, afirmou. 

A primeira colocada e a professora orienta-
dora do trabalho irão para Brasília, onde ficarão 
por três dias e serão recebidas pelo embaixador 
do Estado de Israel. Os demais ganhadores 
receberam filmadoras, tablets, kits de pintura e 
livros. Houve ainda o sorteio de uma bicicleta e 
distribuição de brindes e lanches para os parti-
cipantes da solenidade de premiação, que teve 
como mestre de cerimônias Alberto Danon, 
sempre empolgado com a receptividade do pú-
blico. Confira na capa e contracapa desta edição 
todos os trabalhos premiados.

Vereador Natalini, profª Eliana Dias e a aluna Débora Marcondes A emoção de Selmar de Andrade e seu aluno Eduardo Marques 

Tainá Rodrigues aluna de Terezinha de Moraes agradece o prêmioSulamita Tabacof premiou Anderson da Silva e Danielle ArnoniAlaide Trindade e Raquel da Silva vibraram com o prêmio

Mesmo após muitas horas de estrada, o público vibrou
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chaguimchaguim

Em Chanuká de 1969, Israel enfrentava 
a “Guerra do Desgaste”, no Sinai. Ao 
longo de 17 meses, constantes  e maciços 

ataques de artilharia egípcia eram dirigidos aos 
maozim (fortificações, em hebraico) situados ao 
longo do canal de Suez.  Naomi Shemer visitou 
os jovens chaialim (soldados) entrincheirados 
na fronteira com o Egito, que a receberam com 

o acendimento das chanukiot  feitas 
com as cápsulas dos projéteis usados.

Emocionada e inspirada  por 
esta imagem dos soldados nos maozim 
e as velas de Chanuká, Naomi compôs 
a música Shichvei Maoz, fazendo uma 
analogia com Maoz Tzur (Ó poderosa 
fortaleza da minha salvação), cantada 
tradicionalmente ao acender as velas 
da chanukiá,   versos  que exaltam 
a proteção divina para vencer pode-
rosos inimigos. 

A compositora e cantora utilizou 
os primeiros versos do famoso hino e 

Chanuká e
Naomi Shemer
a grande CompoSitora e poetiSa 
iSraelenSe naomi Shemer (1930-2004) 
eSCreveu diverSaS múSiCaS enfoCando 
oS chaguim, aS feStaS judaiCaS, porém 
nada que Se Compare a Shichvei maoz

os  entrelaçou com a bravura dos soldados de 
Israel que defendem as fronteiras longe de casa. 
“...Enquanto a vida segue seu curso longe das 
batalhas, as amendoeiras estão floridas, nós es-
tamos prontos, preparados para os que cobiçam 
tomar nossas almas. Ai deles! Dos que nos esprei-
tam. Ai deles! Dos que nos odeiam. Ai deles!...”

O orgulho sionista, o amor por Eretz Israel, a 
emoção em apoiar a luta de nosso povo está pre-
sente em Shichvei Maoz assim como em inúmeras 
outras composições suas. Naomi Shemer sempre 
insistiu no caráter judaico e messiânico de Eretz 
Israel, a Terra de Israel, ideológica e politicamen-
te, aspirando uma nação forte, unida e orgulhosa. 

Assim como o óleo da Chanukiá durou muito 
mais do que era esperado, que suas canções sejam 
entoadas para sempre e seus desejos para com 
nosso povo e país se realizem.

Chanuká 
Sameach!
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Nesse sentido, Bella Abzug foi uma das 
pioneiras a ser eleita a primeira mulher 
judia no congresso norte-americano.  

Nascida no Bronx, Nova York, filha de imigran-
tes russos, formou-se em Direito nos anos 1940, 
numa época em que poucas mulheres o faziam. 
Sempre foi uma franca defensora dos  direitos 
civis  no sul dos Estados Unidos, em regiões 
marcadas pelo preconceito e pela perseguição 
às minorias. Advogada de causas liberais, lutou 
pela emenda da igualdade dos direitos civis e 
colaborou na escrita do que se tornaria o Ato de 
Direitos Civis de 1964. 

Fez forte oposição à guerra no Vietnã, sendo 
considerada uma das maiores opositoras do pre-
sidente Richard Nixon. Entre 1961 e 1970, Bella 
Abzug foi diretora do grupo antiguerra Mulheres 
Lutam pela Paz (Women Strike for Peace).

Candidata ao Congresso em 1970, durante a 
campanha mostrava firmeza ao falar e defender 
suas ideias, sendo apelidada pela mídia de Bella 
Furacão, Mãe Coragem e Bella Batalhadora. 
Eleita representante de Nova York no Congres-
so norte-americano  pelo  Partido Democrata 
(1971 a 1977), ficou famosa pela franqueza de 
suas intervenções e pelos  chapéus  que usava. 
Foi também uma das primeiras integrantes do 
Congresso a apoiar os direitos dos gays, somen-
te agora na pauta do dia nos parlamentos do 
mundo todo.

Quando a Organização das Nações Unidas 
adotou a resolução “Sionismo é igual a Racismo”, 
Bella Abzug se manifestou. “O Judaísmo tem 
um efeito muito grande sobre mim. Os judeus 

acreditam que você não pode ter justiça para você 
mesmo, a não ser que outras pessoas também 
tenham para elas. Isso motiva muito o que faço 
no meu trabalho”, afirmou.

Em 1990, cofundou e foi presidente da Orga-
nização das Mulheres para o Desenvolvimento e 
Meio Ambiente, organização que visava mobi-
lizar a participação em conferências internacio-
nais. Quatro anos depois, previu que no século 
21 “as mulheres mudarão a natureza do poder e 
não será o poder que irá mudar a natureza das 
mulheres”. Infelizmente, Bella não viveu para ver 
sua previsão ser concretizada. Morreu em mar-
ço de 1997, após complicações de uma cirurgia 
cardíaca. Ela tinha 77 anos. 

destaquedestaque

A primeira mulher judia 
no Congresso dos EUA
atualmente, é Comum ver mulhereS em CargoS importanteS da 
polítiCa, inCluSive na preSidênCia de algunS paíSeS. no entanto, 
em 1970, a Situação era bem diferente. elaS ainda lutavam por 
SeuS direitoS em diverSaS áreaS e era raro que alguma delaS 
ConSeguiSSe voZ no parlamento, meSmo em um paíS demoCrátiCo 
Como oS eStadoS unidoS. aS feminiStaS Saíam àS ruaS reivindiCando 
direitoS iguaiS aoS homenS, na époCa longe de Ser alCançadoS

Bella Abzug e Barbra Streisand

Usando um de seus chapéus
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Lucas Emmanuel R. Plaça Margueiro, 15 anos
Profª Paula Mariana Paulo Silva
E.E. Juventino Nogueira Ramos 
Guaraçaí - SP

Lucas Emmanuel R. Plaça Margueiro, 15 anos
Profª Paula Mariana Paulo Silva
E.E. Juventino Nogueira Ramos 
Guaraçaí - SP

Eduardo Serafim Marques, 16 anos
Prof. Selmar Soares de Andrade
E.E. Profª Aurea de Oliveira - Bady Bassitt - SP

Eduardo Serafim Marques, 16 anos
Prof. Selmar Soares de Andrade
E.E. Profª Aurea de Oliveira - Bady Bassitt - SP

Tainá Rodrigues,15 anos
Profª Terezinha T. Bilia de Moraes 

E.E. Prof. Justino Jerry Faria 
S. José do Rio Preto - SP

Tainá Rodrigues,15 anos
Profª Terezinha T. Bilia de Moraes 

E.E. Prof. Justino Jerry Faria 
S. José do Rio Preto - SP

Débora Dainesi Marcondes, 16 anos
Profª Eliana Alves Nunes Dias
E.E.  José Justino de Oliveira
Sto. Antônio do Jardim - SP

Anderson Pereira da Silva, 16 anos
Profª Danielle Mondolo Arnoni
E.E. Profª Graziela Malheiro Fortes
S. Joaquim da Barra - SP

Raquel Gomes da Silva, 18 anos
Profª Alaide da Silva Trindade
E.E. Prof. Jorge Calil Assad Sallum
Sta. Bárbara D’Oeste - SP
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