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A energia da voluntária

editorialeditorial

Diariamente, o trabalho voluntário nos proporciona inúmeras oportunidades de 
conhecimento, crescimento, amadurecimento entre outros tantos benefícios.  
Ao canalizarmos nossas energias e esforços para um bem comum, ao estendermos nossas 
mãos aos mais necessitados, ao nos conscientizarmos de que somos todos responsáveis 
uns pelos outros, descobrimos o quanto somos capazes de transformar nossas vidas  
e dos que nos cercam em existências repletas de objetivos e propósitos. 

Pessoas de grande valor como as nossas homenageadas neste ano no Dia 
Internacional da Mulher, Lea Della Casa Mingione e Rosa Garfinkel – e, também, a  
nossa convidada embaixatriz Batia Eldad – têm dedicado grande parte de suas vidas a 
causas essenciais e ao bem comum. São verdadeiros exemplos para todos nós!

Em doze Estados brasileiros, as chaverot WIZO dedicam-se a honrar nossa história  
e a construir um País mais igual, justo e digno. 

Também nos unimos orgulhosamente às chaverot WIZO de outros 50 países, com o 
objetivo de reforçar os nossos valores, nosso judaísmo e nosso sionismo. Ao celebrarmos 
o Shabat,Tu B'shvat, Purim, Pessach, Yom Haatzmaut, todo nosso calendário de datas 
comemorativas, nos lembramos da Luz Divina, das bênçãos diárias que recebemos da 
natureza, da alegria de viver em liberdade. E por nos ser dada a alegria de repetir em voz 
alta Bá Shaná Habaá B'Yerushalaim, sabendo que os portões da Cidade Sagrada estão 
abertos para todos. 

Uma nova edição do WIZO Flash é mais uma oportunidade de nos aproximarmos 
aos nossos ideais. Boa leitura!

                        Yom Haatzmaut sameach,
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Cartas

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

Rompendo fronteiras

a redação

A energia da voluntária

Doação ao AHJB
Recebemos e agradecemos a do-
ação da “Coleção de CDs do Coral 
Sharsheret - Para Sempre”. 
Este material será incorporado 
ao acervo do Arquivo Histórico 
Judaico-Brasileiro e, certamente, irá 
enriquecê-lo. Ele será disponibiliza-
do para consulta de historiadores 
e pesquisadores de várias áreas, 
professores e alunos da rede escolar 
judaica e geral, membros da comu-
nidade que fazem suas pesquisas 
acadêmicas e escolares, além de 
visitantes de várias origens. 
Maurício Serebrenic, 
presidente.

Na cerimônia de premia-
ção da última edição do 
Concurso de Pintura e 

Desenho da WIZO SP, a embaixa-
triz de Israel no Brasil, Batia Eldad, 
ressaltou que a distância de até 500 
km de algumas cidades do interior 
até São Paulo e de milhares de 
quilômetros desses locais até Israel 
não impediu que alunos conheces-
sem o Estado judeu com uma sur- 
preendente profundidade. Batia 
ficou tão impressionada com a 
qualidade dos trabalhos, com a importância 
e o alcance do empreendimento, que sugeriu 
uma exposição em Brasília com as obras dos 
ganhadores. 

Todo esse entusiasmo e interesse demons-
trado pela embaixatriz mostra a dimensão que 
o Concurso ganhou no decorrer dos anos. Di-
mensão essa que deve ficar ainda maior. Roseli 
Ventrella, da Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo, que há muitos anos apoia o projeto, 
anunciou na mesma cerimônia de premiação que 
haveria uma surpresa para a próxima edição, em 
2013. E, dias atrás, essa surpresa foi revelada: o 
Concurso passa, a partir deste ano, a fazer parte 
do calendário oficial da Secretaria.

Desta forma, terá sua divulgação ampliada 
para maior número de escolas e deve mobilizar 
ainda mais alunos e professores do Estado a par-

ticiparem. Significa mais centenas de 
estudantes pesquisando a respeito de 
Israel e conhecendo fatos sobre o país 
que, certamente, não teriam acesso se 
não fosse por essa iniciativa. 

Ou seja, com esse apoio e reco-
nhecimento oficial, tanto por parte 
do governo israelense, representado 
pela Embaixada, como pelo governo 
de São Paulo, através da Secretaria 
de Educação, o Concurso rompe as 
fronteiras da entidade e da comu-
nidade judaica, ganhando um status 

não imaginado quando de sua criação, há mais 
de 20 anos na WIZO SP, por Sulamita Tabacof 
e Edda Bergman z’l. 

É a prova que uma grande ideia, quando 
levada adiante com afinco por voluntárias aguer-
ridas, pode gerar frutos e chegar a horizontes 
que muitas vezes parecem inalcançáveis. E, no 
caso do Concurso de Pintura e Desenho, pode 
encurtar as distâncias entre “mundos” comple-
tamente diferentes, gerando conhecimento e 
diminuindo o preconceito. Ou, nas palavras de 
Roseli Ventrella: “A arte não está em função de 
algo, mas tem a função social de humanizar, 
trazer as pessoas mais próximas mesmo se tão 
grande for a distância”. 

nossa opiniãonossa opinião

Serra Negra é com a WIZo
5 a 9 de Maio • 5 dias – 4 noites – Pensão coMPleta

Ônibus especial de turismo, toalete, som ambiente, comissária de bordo

serra negra Palace Hotel
Piscina cliMatizada, fitness,  
salas de tV, da lareira e de carteado

Passeios a amparo (Museu Bernadino de campos,  
casarão colonial), Águas de lindóia e Monte sião.

compras! Bingo! comemoração de Yom Yerushalaim!!

incluído: transporte (saída da porta da Hebraica) com 
serviço de bordo, hospedagem, refeições, passeios, 
seguro viagem, guia acompanhante

Guia acompanhante desde a saída

Mais informações: 3257.0100
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A independência vista por 
Moacyr Scliar z’l

Na noite daquele 14 de maio de 1948 – 
amena, como costumam ser as noites 
de maio em Porto Alegre –, o garoto 

de 11 anos que eu então era subia a Rua João 
Telles, no bairro do Bom Fim, indo para casa. 
Era um trajeto que fazia regularmente; todas as 
noites descia até a Avenida Oswaldo Aranha, 
principal artéria daquele que era então um bair-
ro essencialmente judaico, onde moravam as 
famílias dos emigrantes vindos em sua maioria 
da Europa Oriental. Na movimentada Oswaldo 
Aranha eu encontrava meus amigos e ficávamos 
conversando sobre livros e leituras, uma paixão 
comum entre os jovens judeus do bairro. Pelas 9 
da noite, eu me despedia e subia a João Telles, que, 
àquela hora, costumava estar deserta e silenciosa: 
o pessoal do Bom Fim dormia cedo, porque de 

manhã deveria estar a postos nas pequenas lojas. 
Mas na noite de 14 de maio de 1948 foi diferente. 
Olhando pelas janelas, eu via pessoas celebrando, 
cantando e dançando – uma cena muito rara, 
sobretudo entre gente sofrida como era aquela. 

O que teria acontecido? Em casa, a radiante 
resposta: havia sido proclamado o Estado de 
Israel. Naquele tempo não havia transmissões 
de tevê ao vivo nem noticiário em tempo real; 
assim, o júbilo que percorreu as comunidades 
judaicas demorou um pouco a chegar a Porto 
Alegre. Mas, quando chegou, provocou a mesma 
explosão de alegria. Uma alegria que por milênios 
tinha sido reprimida. Por milênios a história do 
povo judeu foi uma história de perseguições, de 
discriminação, de humilhações e de extermínio, 
culminando com o Holocausto.

Na verdade aquele não era um momento 
de uma única alegria, era um momento em que 
se somavam múltiplas e diferentes alegrias. Ali 
tínhamos, em primeiro lugar, a alegria daqueles 
que já viviam no, agora, Estado de Israel. Depois, 
a alegria das comunidades judaicas, cuja causa 
podia ser sintetizada em uma palavra: dignidade. 
A criação do Estado de Israel restituía-nos a dig-
nidade. Já não éramos mais um grupo humano 
amedrontado, quando não desesperado. Agora, 
podíamos levantar a cabeça e percorrer com 
orgulho nosso caminho. Fosse este caminho a 
estrada para um kibutz ou uma tranquila rua no 
bairro judaico do Bom Fim.

Yom HaatzmautYom Haatzmaut

Moacyr Jaime Scliar (Porto Alegre, 23 de março de 1937 — Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2011)

Escritor, formado em medicina, trabalhou como médico especialista em saúde pública e professor universitário. Escreveu 
contos, romances, ensaios e literatura infanto-juvenil. Também ficou conhecido por suas crônicas nos principais jornais do País.

Filho de José e Sara Scliar, Moacyr nasceu no Bom Fim, bairro que concentrava a comunidade judaica em Porto Alegre, 
RS. Alfabetizado pela mãe, professora primária, a partir de 1943 cursou a Escola de Educação e Cultura, “o colégio ídiche”. 
Em 1963, após se formar pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciou sua vida como médico,  Em 1970, frequentou 
curso de pós-graduação em medicina em Israel. Posteriormente, tornou-se doutor em Ciências pela Escola Nacional de Saúde 
Pública. Foi professor da disciplina de medicina e comunidade do curso de medicina da Universidade Federal de Ciências 
da Saúde de Porto Alegre. 

Scliar publicou mais de setenta livros. Em 2003, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, tendo recebido antes 
uma grande quantidade de prêmios literários como o Jabuti (três vezes), da  Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) 
e da Casa de las Américas. A maioria de suas obras aborda a imigração judaica no Brasil, outros tratam de temas como 
o socialismo, a medicina, a vida de classe média. Suas obras foram traduzidas para doze idiomas.
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pessachpessach

Em Pessach, 
o papel da mulher
Para comemorar a Festa da Liberdade, esteve na WiZo-sP o 
moré GiLberto ventura, que FaLou sobre o PaPeL da muLher 
no Judaísmo e, esPeciFicamente, na Festa de Pessach

Para preparar, mais uma 
vez, as cestas de produtos 
Casher Le Pessach*, o 
Grupo Tzehirot contou 
com a generosidade 
e a colaboração de 
empresas que merecem 
o agradecimento e os 
votos de que continuem 
atendendo a comunidade 
judaica por muitos e 
muitos anos.

•  Açougue Livenn 
•  All Kosher
•  A/Z Presentes
•  Casa Santa Luzia 
• Casa Zilanna
•  Goody
•  Hortifruti Conceiça
•  Kosher delight 
•  Mazal tov
•  Pão de açúcar
 Av. Angélica
•  Pão de açúcar
 R. Maranhão
•  Pardess 
•  Sacolão Higienópolis 
•  Sarine Doces 
•  Supermercado 
 Super K

AgrAdeciMento

* Das nove cestas preparadas, 
sete foram sorteadas e duas 
doadas a Famílias carentes 

Dizem que a mulher não tem destaque no 
Judaísmo, mas, dentro da espiritualida-
de judaica, ter destaque não é o objetivo 

principal.” Na história de Pessach, ele destacou 
como as mulheres tiveram um papel central na 
saída dos judeus do Egito. Tanto Miriam como 
Yohevet, para esconder Moshé quando criança, 
Batya, que cuidou do bebê, as parteiras, que não 
executaram os filhos dos judeus, foram impor-
tantes. 

Moré Ventura citou um trecho do Midrash, 
no qual se conta que, durante a construção do 
Tabernáculo, Moshé queria que fossem coloca-
dos os espelhos usados pelas mulheres no Egito. 
Questionado se aquilo não era símbolo da vai-
dade, Moshé explicou que aquelas mulheres, ao 
usarem os espelhos para se embelezarem, manti-
veram a auto-estima de seus esposos escravos em 
alta, garantindo a continuidade do povo. “Pelo 

mérito das mulheres justas, o povo de Israel foi 
salvo do Egito”, citou. 

A tarde ainda contou com uma mesa de Pes-
sach especialmente preparada por Laura Rosen 
e Lili Diesendruck, mais o sorteio de sete cestas 
com artigos de Pessach preparadas pelo Grupo 
Tzehirot. Outras duas foram doadas a famílias 
carentes. O Grupo Tiferet e o Coral Sharsheret 
mereceram uma homenagem pelo sucesso na 
venda de matzot, farinha e vinho.

Ponte Para o entendimento

Outra convidada para falar sobre Pessach, 
na mesma tarde, foi a contadora de história Perla 
Mosseri. “A pior escravidão é a interna e toda 
sorte de sentimentos ruins que nos aprisionam”, 
disse. Para ilustrar essa ideia, ela relatou um 
pequeno conto e deixou sua mensagem: “Que 
nesse Pessach possamos quebrar as cercas do 
preconceito, pois a maior liberdade é respeitar o 
outro e ter tolerância”.

PeLo 

mérito das 

muLheres 

Justas, o 

Povo de 

israeL Foi 

saLvo do 

eGito

moré ventura

Cestas prontas: alegria pelo 
trabalho realizado



6

N

homenagem

No Buffet Menorá, a tarde preparada pelo 
Grupo Chana Szenes foi apresentada 
por Rebeca Rosenberg e Mery Stein-

berg e contou com a presença da embaixatriz de 
Israel Batia Eldad. “O objetivo desse encontro é 
homenagear a mulher pela sua ação em todas as 
atividades profissionais e beneficentes, e como 
base da família”, afirmou Rebeca.

Como nos anos anteriores, a presidente da 
WIZO Brasil, Helena Kelner, veio a São Paulo 
especialmente para prestigiar o evento. Ela 
parabenizou as voluntárias da WIZO-SP pela 
comemoração e lembrou o poema judaico cujo 
acróstico Eshet Chail enaltece a mulher virtuosa. 
“Agradeço a vocês chaverot, que doam seu tempo 
para um mundo melhor”, finalizou. 

 A presidente da WIZO-SP, Iza Mansur, 
lembrou que as mulheres, nos últimos tempos, 
deixaram de exercer funções tidas como somente 
“femininas” e passaram a se destacar nos mais 
diversos setores. “As mulheres são, na sua maio-
ria, consideradas ‘multitarefas’, pela capacidade 
e habilidade de assumirem simultaneamente 
diferentes funções com excelentes resultados”. 

A embaixatriz Batia Eldad lembrou as 
grandes mulheres da história judaica, como Sara, 
que lutou para dar continuidade ao seu povo, e 
a rainha Esther, que se sacrificou na salvação de 
todos os judeus. “Não podemos nos esquecer das 
mulheres de nosso tempo, como Chana Szenes, 
Golda Meir, que liderou um país em tempos 
complicados, e Ada Yonath, cientista israelense 

Elas merecem ser
reconhecidas

homemagem

a ceLebração do dia internacionaL da muLher da WiZo-sP deste  
ano homenaGeou duas muLheres com histórias de vida diFerentes, 
mas com uma vida de reaLiZações em comum. rosa GarFinkeL e  
Lea deLLa casa minGione são muLheres aGuerridas, que dedicaram 
boa Parte de suas vidas Para Levar adiante PrincíPios de amor  
ao Próximo e dos direitos humanos

O salão do Buffet Menorá em festa 
no Dia Internacional da Mulher



7

ganhadora do Prêmio Nobel de Química em 
2009”. Batia ainda ressaltou que a situação ideal 
acontecerá quando celebrar o dia da mulher for 
algo natural. “Quando o sucesso das mulheres na 
sociedade for considerado algo natural, festejar 
será desnecessário”. 

Mere Abramowicz apresentou a homena- 
geada Rosa Garfinkel, inspirada em um anel com 
uma pedra de diamante. “Rosa é uma mulher 
especial, que garimpamos em suas diferentes 
facetas, todas brilhantes”. Entre elas, Mere des-
tacou sua sensibilidade, como mãe, avó e bisavó 
exemplar. Também lembrou sua atividade como 
voluntária WIZO. “Sua gestão, à frente do grupo 
Ramat Gan, é lembrada até hoje como uma das 
mais dinâmicas, impulsionando o sucesso da 
Organização”. Mere ainda destacou o feminismo 
da homenageada, que sempre enxergou a mulher 
como uma figura independente e forte. 

coração, inteLiGência e coraGem

Muito emocionada, a filha de Rosa, Stela 
Blay, agradeceu a homenagem. “Ela é para nós 
um exemplo de vida, como mãe e na parte 
profissional, além de nos transmitir toda sua 
vivência e a paixão pelas nossas tradições ju-
daicas. Que vocês tenham como espelho essa 
joia preciosa que temos em nossa casa”. Rebeca 
Rosenberg lembrou que Rosa Garfinkel plantou 
uma árvore que deu frutos muito importantes, 
representados pelos filhos e netos, atuantes em 
diferentes setores de nossa comunidade. “Este é 
um exemplo que permanecerá para as gerações 
vindouras”. 

homenagemhomenagem

Para apresentar a homenageada Lea Della 
Casa Mingione, a vice-presidente da WIZO Brasil 
Etejane Hepner Coin se inspirou no relato de O 
Mágico de Oz. “Nessa história, a heroína Doro-
thy aprende que na vida é preciso ter coração, 
inteligência e coragem, e que o melhor lugar do 
mundo é o nosso lar. E crianças, que têm de se 
afastar de suas casas por problemas de saúde, 
acabam encontrando numa mesma mulher um 

rosa  

é uma muLher 

esPeciaL, que 

GarimPamos 

em suas 

diFerentes 

Facetas, 

todas 

briLhantes

mere abramoWicZ

Momento de ternura em meio às homenagens

A homenagem merecida a Lea Della Casa Mingione

Mulheres em destaque: chaverot, convidadas e homenageadas
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homenagemhomenagem

enorme coração, inteligência e muita coragem”, 
disse, lembrando do trabalho incansável de Lea 
à frente do GRAACC – Grupo de Apoio ao Ado-
lescente e à Criança com Câncer, do qual é uma 
das fundadoras. 

Se sentindo lisonjeada pela homenagem, 
Lea discorreu sobre sua história de 42 anos de 
voluntariado. Após perder a mãe e duas irmãs 
com câncer, ainda muito novas, resolveu entrar 
na luta contra essa doença que acometia crianças 
e adolescentes. “Comecei procurando nas listas 
amarelas para ver quem poderia colaborar no 
projeto de reforma da enfermaria infantil do 
Hospital do Câncer, e encontrei muita gente boa 
que me ajudou”. Para esses anos de trabalho e 

dedicação a diferentes atividades, até as braçais, 
a recompensa foi o resultado que transformou o 
conceito do tratamento de câncer em crianças 
no Brasil. Ela ainda conseguiu separar a ala da 
quimioterapia infantil da adulta, inaugurou uma 
enfermaria em que as crianças podiam ficar com 
os pais, entre muitas outras ações, até a constru-
ção do GRAAC.

Para finalizar a cerimônia, foram sorteados 
prêmios e a presidente do Grupo Chana Szenes, 
Frida Malamud, convidou o público a refletir, 
mesmo em seu dia a dia, sobre o tema da violên-
cia contra a mulher presente ainda hoje. 

A tarde contou com a apresentação do Trio 
Kantus Vivo, que entoou canções tradicionais 
judaicas, além de peças de Chiquinha Gonzaga, 
Vinicius de Moraes e Roberto Carlos. 

Helena Kelner, embaixatriz Batia Eldad, Iza Mansur e Ricardo Berkiensztat

Deputada federal Mara Gabrilli e Rosa Garfinkel
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Palestra para gaúchas

A presidente da WIZO-SP,  Iza Mansur, esteve 
em Porto Alegre a convite da presidente da 

entidade do Rio Grande do Sul Sophie Isdra para 
a abertura dos trabalhos deste ano. Na ocasião, 
Iza proferiu uma palestra sobre o trabalho das 
chaverot e, em especial, sobre a necessidade 
da continuidade e da sensibilização das novas 
gerações. 

O Grupo Tzehirot 
preparou a sede 

para receber as vo-
luntárias com másca-
ras, apitos e reco-reco, 
oferecidos pela Tango 
Indústria e Comércio 
de Roupas, a pedido 
da chaverá Cynthia 
Kalili. A alegria da tar-
de de Purim ficou por 
conta do músico Beto Barzilay, que festejou a coroação da rainha Esther: 
Helena Lerner. As organizadoras contaram com a nova integrante do 
grupo, Luciana Feldman, assessora do vereador Gilberto Natalini.

Purim festejada

O Grupo Chana Szenes se reuniu na residência de Mery Stein-
berg para homenagear Sara Resnik, simbolizando os valores 

admirados por todas as voluntárias. A tarde festiva contou com a 
presença das representantes do Executivo Berta Kramer, Margarida 
Grin, Noemia Hotinsky e Sarita Rawet.

Tarde com Sara Reznick

O  Grupo Chana Szenes recebeu a visita  de 
Margarida Grin em sua reunião de traba-

lho. Além de reafirmar o seu tradicional apoio 
à realização do Dia Internacional da Mulher, 
Margarida foi cumprimentada pela passagem 
do seu aniversário. 

Margarida Grin

registroregistro

Trio Kantus Vivo e Sostenuto Coral e Orquestra

E-mail: silvania.abrusio@uol.com.br • Site: www.sostenutocoral.com.br • Telefones: (+55-11)-2953-5160 (+55-11)-99745-5450

Trio erudito com 12 anos de atividades ininterruptas,  
que se dedica à música e vem afirmando cada vez mais  
o seu ecletismo junto com o Sostenuto Coral e Orquestra.

Concertos, recitais e cerimônias na Capital e Interior para 
abrilhantar o seu evento.
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Sharsheret no Ten Yad

Voluntárias e assistidas do Ten Yad ga-
nharam uma apresentação do Coral 

Sharsheret para celebrar o Dia Internacional 
da Mulher. O novo repertório do grupo, que 
acaba de lançar seu mais recente CD, fez 
sucesso entre o público feminino.

Prêmio Excelência

Clara Black e Neide Waitman, do Grupo Tiferet, receberam o 
Prêmio Excelência Mulher 2013, realização anual da Ciesp Sul 

e Aliança Aca Laurência. 

Visita à Flórida

A presidente da WIZO São Paulo Iza 
Mansur e a tesoureira Helena Nasser 

participaram de uma reunião do Execu-
tivo da Organização em Miami, na Flóri-
da.  Recebidas pelas chaverot americanas, 
Iza e Helena comprovaram in loco as ativi-
dades das quais participa Vivian Norman, 
voluntária da WIZO local.

Aniversário na Sede

Vera Kahn reuniu os amigos para comemora-
rem seu aniversário na sede, convidando-os 

a reverter os presentes em prol das obras da 
WIZO. Durante a festa, foram exibidos dois filmes:  
um institucional sobre a abrangência das ativida-
des beneficentes da Organização e, na sequência, 
“A Vitória Final”. 

Plantio de árvores

A  primeira reunião de grupos do 
ano contou com a presença de 

Marcelo Schapochnik,  diretor de Cul-
tura do Keren Kayemet LeIsrael,  que 
falou sobre a relação entre o homem 
e a árvore e acompanhou as chaverot 
no plantio de uma muda no jardim 
da sede.  

Alimentos, brinquedos e  produtos de limpeza 
foram doados pela WIZO-SP para a Associa-

ção Beneficente à Criança Desamparada “Nossa 
Casa”.

Doação à Nossa CasaTerças-feiras
com Lazer
& Cultura

Passe uma tarde 
agradável em 
companhia de 
convidados 
especiais.

A cada semana  
com temas atuais  
e de interesse.

Venha! O cafezinho 
com “kichalach” no 
final completa o 
encontro.

Toda Terça-feira,  
às 14h30, na sede 
da WIZO

registroregistro
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V
era (Chatzman) Weizmann  
nasceu na cidade de Rostov, Rús-
sia, em 1881. Antes de se formar 
em medicina, em Genebra, na 
Suíça, chegou a estudar música. 

E foi nesse país que conheceu aquele que seria 
seu futuro marido e que se tornaria o primeiro 
presidente de um país que ainda nem existia, o 
Estado de Israel: Chaim Weizmann. Como não 
podia deixar de ser, o encontro se deu no Clube 
Sionista da Universidade.

Vera e Chaim Weizmann casaram na cidade 
de Zoppot, na Alemanha, em 1906, e logo o casal 
mudou para Manchester, na Inglaterra, onde vi-
veu por três décadas. Ali nasceram os dois filhos: 
Benjamin, em 1907, e Michael, em 1916. Três 
anos antes, Vera Weizmann recebera a licença 
para trabalhar como médica no país. Exerceu sua 
função no serviço público de saúde em clínicas 
para crianças, desenvolvendo técnicas avançadas 
para a supervisão e nutrição infantil. 

Anos mais tarde, ocorreu uma tragédia na 
família: o filho Michael, piloto na British Royal 
Air Force durante a II Guerra Mundial, morreu 
ao ter seu avião abatido sobre a Baía de Biscaia, 
no Oceano Atlântico.

 
voLuntariado

 
Em 1916, Vera desistiu de seu trabalho como 
pediatra. Ela se juntou ao marido quando ele foi 
nomeado consultor científico em química para 
o Exército Britânico. Ao término da Primeira 
Guerra Mundial, Vera Weizmann fez sua pri-
meira visita à Palestina, juntamente com Rebecca 
Sieff, então presidente da Federação de Mulheres 
Sionistas da Inglaterra e Irlanda (FWZ), com o 
propósito de examinar a situação das mulheres 
e crianças na região. Elas ficaram horrorizadas 
com as condições físicas em que os chalutzim 
(pioneiros) viviam e decidiram que uma ação 
drástica seria necessária. Em 11 de julho de 1920, 

na primeira conferência sio-
nista realizada após a I Guerra 
Mundial, iniciou-se a fundação 
da Organização Internacional 
da Mulher Sionista (WIZO), 
juntamente com representantes 
de organizações da Palestina, 
Inglaterra, Alemanha, Polônia, 
Holanda, Rússia e África do 
Sul. Sua finalidade principal era 
criar uma rede de proteção so-
cial para as mulheres e crianças. 
A Organização foi fundada na 
Inglaterra e Rebecca Sieff, eleita 
a primeira presidente. Vera, 
junto com Henrietta Irwell, 
atuou como primeira tesourei-
ra, e alternou com Rebecca Sieff 
a presidência da organização 
durante vinte anos.

Mesmo tendo deixado de atuar na medicina 
profissionalmente, Vera usou seu conhecimento 
para ajudar de maneira voluntária aqueles que 
necessitavam de atendimento. Durante a Guerra 
de Independência de Israel, em 1948, ela ajudou 
no tratamento e reabilitação de soldados feridos. 
Imediatamente após o conflito, estabeleceu a 
Associação dos Veteranos Deficientes da Guerra 
da Independência, da qual foi presidente. Vera 
também fundou dois centros para reabilitação 
de soldados feridos: Beit Kay, em Nahariya, e 
o Departamento de Reabilitação do Hospital 
Sheba-Tel Hashomer, em Tel Aviv.

Além de sua atividade nessas organizações, 
ela ainda apoiava muitas entidades beneficentes, 
como a Magen David Adom (Estrela de David 
Vermelha), da qual atuou como presidente, e 
dezenas de outros projetos assistenciais.

Vera Weizmann morreu em 24 de setembro 
de 1966 e foi enterrada ao lado de seu marido, 
em Rehovot. Após sua morte, sua casa se tornou 
um patrimônio nacional.

Médica, voluntária,

destaquedestaque

uma das fundadoras da WIZO e 
primeira-dama do Estado de Israel

Médica, voluntária,
uma das fundadoras da WIZO e 
primeira-dama do Estado de Israel



n	Hora da refeição num voo da El Al:
O senhor gostaria de jantar? pergunta a comis-
sária de bordo a Moshe.

Quais são as opções? retruca Moshe.
Sim ou não, ela responde.

n	Três senhoras judias se encontram para 
o almoço num restaurante.
Assim que sentam, uma respira profundamente 
e solta um longo 'oy'.

A segunda respira profundamente e também 
solta um longo 'oy'.

A terceira respira profundamente e diz tran-
quilamente: Meninas, eu pensei que nós havía-
mos concordado em não falar sobre os filhos...

n	Num restaurante, o garçom se aproxima 
da mesa cheia de senhoras judias e pergun-
ta: 'Há alguma coisa que está em ordem?'

n	Amor sempre amor
Esposa: Amor, você quer me fazer feliz?
Marido: Sempre!
Esposa: Então me beija em três lugares dife-
rentes!
Marido: Claro! Onde?
Esposa: Em Miami, Paris e Veneza...

n	No Muro das Lamentações:
Judeu: Deus?
Uma voz responde: Sim!
Judeu: Eu posso lhe perguntar algo?
A voz: Claro, meu filho!
Judeu: O que é um milhão de anos para você?
A voz: Um segundo
Judeu: E um milhão de dólares?
A voz: Um centavo!
Judeu: Deus, você pode me dar um centavo?
A voz: espere um segundo...

humorhumor

Coral Sharsheret apresenta seu mais novo CD

Para quantidades maiores, ligue para 3257.0100

•Ouça

n	O advogado judeu
Uma instituição de caridade nunca tinha rece-
bido doações do advogado mais rico da cidade, 
um judeu. O diretor da instituição decidiu, ele 
mesmo, falar com o homem.

“Nossos registros mostram que o senhor 
ganha mais de R$ 3.000.000,00 ao ano e, mes-
mo assim, nunca fez uma pequena doação para 
nossa caridade. O senhor gostaria de contribuir 
agora?”

O advogado prontamente respondeu:
“A sua pesquisa apurou que minha mãe está 

muito doente e que as contas médicas são muito 
superiores à renda anual da aposentadoria dela?”

“Ah, não”, murmurou o diretor.
“Ou que meu irmão mais novo é cego e 

desempregado?”, continuou o advogado.
O diretor nem se atreveu a abrir a boca.
“Ou que o marido da minha irmã morreu 

num acidente e deixou-a sem um tostão e cinco 
filhos menores para criar?”, falou o advogado já 
em tom de indignação.

O diretor se sentindo humilhado apenas 
balbuciou: “Eu não tinha a menor ideia de tudo 
isso...”

“E a sua pesquisa apurou que meu pai é dia-
bético, cardiopata e vive numa cadeira de rodas 
há mais de dez anos?”

“Não, senhor...”
“E foi, por acaso, verificado que eu tenho 

dois sobrinhos surdos-mudos?”
Silêncio do diretor.
“Além de tudo isso, você sabe que meu ir-

mão mais velho pediu falência e perdeu todos 
os seus bens?”

“Não, absolutamente, não senhor”, respon-
deu o diretor totalmente envergonhado com o 
papelão que estava fazendo.

“Pois então”, disse o advogado, “Se não dou 
um tostão para eles, por que eu iria dar para 
vocês!!!!!!!”

Regência da maestrina Sima Halpern

• Presenteie • Divulgue


