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editorialeditorial

Após o período das Grandes Festas – quando é comum à maioria de nós renovarmos 
nossos melhores votos aos familiares, amigos e aqueles com quem nos relacionamos 
social e comercialmente –  temos muito a agradecer. Neste período em que 
costumamos avaliar o ano que passou e redirecionamos nossas boas energias e 
pensamentos para este novo ano, agradecemos a cada colaborador, doador, às nossas 
voluntárias e suas famílias, aos nossos parceiros nos empreendimentos, funcionários 
e àqueles que nos atendem por caminharem sempre conosco permitindo concretizar 
nossos sonhos e projetos em realidade.

Cada um é fundamental para a transformação de nossas boas intenções em ações 
concretas para a melhoria da qualidade de vida de pessoas que, assim como nós, 
sonham com dias melhores e novas possibilidades de crescimento, tanto a nível 
pessoal como social.

O trabalho WIZO nos lembra todos os dias que temos sempre a opção de agir, 
de corrigir falhas e nos aprimorar como indivíduos e como membros de nossas 
comunidades.

O início de mais um ano nos lembra de que, assim como celebramos cada pequena 
ou grande  vitória e sucesso alcançado no ano que passou, temos um novo período a 
nossa frente e que devemos traçar nossas novas metas e objetivos, que nos manterão 
em continuo movimento e crescimento. Que possamos todos olhar para a frente   
com serenidade e comprometimento, mantendo nossas mãos estendidas aos que 
necessitam com muito amor, respeito e dignidade.

Boa leitura!

                                               Chag Sucot Sameach!

Iniciamos um novo ano judaico, 5774.
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Fale com a Wizo-SP:

e-mail: wizosp@terra.com.br
Site: www.wizosp.org.br

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

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

O exemplo das 
Macabíadas

E m um dos capítulos da apostila, que 
os alunos usarão como base para o 
trabalho, há a descrição das Macabía- 

das, principal evento esportivo judaico, hoje o 
terceiro no tamanho pelo número de atletas, 
só perdendo para a Olimpíada e as Universía-
das. Porém, diferente destas, a competição e a 
disputa por medalhas durante as Macabíadas 
ficam em segundo plano. 

Em primeiro lugar está a integração de ju-
deus de todo o mundo, o reforço da identidade 
judaica e a percepção de que Israel é essencial 
para o nosso povo. “Para mim, a medalha de 
ouro foi reunir tanta gente e deixar marcadas 
no coração dessas pessoas as lembranças dessa 
Macabíada”, afirmou Avi Gelberg, presidente da 
Confederação Brasileira Macabi, entidade res-
ponsável pela participação do Brasil no torneio, 
que levou, este ano, um número recorde de atle-
tas, 509. Um dos momentos mais importante 
dos jogos não foi em quadra, no campo nem 
nas piscinas, mas se passou no Kotel, quando 
os atletas se reuniram para receber o Shabat. 
“Fizemos o mesmo na edição anterior com 
muito sucesso. Dessa vez fomos pelo menos 400 
brasileiros a viver a experiência única de passar 
um Kabalat Shabat no Muro das Lamentações 
cantando, dançando e partilhando o kidush”, 
comemorou Abramo Douek, presidente da He-
braica de São Paulo.

O evento é tão importante que contou  
com pronunciamentos do primeiro ministro 
Benyamin Netanyahu, do presidente Shimon 
Peres, presentes na abertura, e mensagens em 
vídeo do presidente americano Barack Obama 
e do primeiro ministro inglês David Cameron, 
além de shows pirotécnicos, música e dança.

Sem dúvida, toda essa integração pode servir 
de exemplo para o Brasil, prestes a receber duas 
grandes competições esportivas, que podem 
ser catalisadoras da união da população para 
progressos muito maiores que o sucesso no 
número de medalhas. E também para as insti-
tuições judaicas em São Paulo, pois a união e a 
solidariedade  entre as muitas entidades, assim 
como fizeram os jovens macabeus em Israel, 
certamente resultarão em conquistas maiores 
e significantes para toda a comunidade.    

Um dos 
momentos mais 
importante dos 
jogos não foi 
em quadra, no 
campo nem nas 
piscinas, mas 
se passou no 
Kotel, quando 
os atletas 
se reuniram 
para receber o 
Shabat

nossa opiniãonossa opinião

concursodepintura2013.indd   1

14-Aug-13   4:55:49 PM

A próxima edição do Concurso de Desenho e 
Pintura da WIZO-SP terá como tema “Brasil-Israel: 
o Esporte Aproximando Povos”, que fará com 
que os alunos das escolas públicas do Estado 
de São Paulo reflitam sobre o aspecto de união 
e solidariedade proporcionado pela atividade 
esportiva
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A esperada viagem 
a Brasília

premiaçãopremiação

A AlunA DeborA MArconDes, venceDorA Do concurso WIZo De  

PInturA e Desenho 2012, e suA ProfessorA elIAnA n. DIAs receberAM  

o PrêMIo DestInADo à PrIMeIrA colocADA: A vIAgeM A brAsílIA, coM 

vIsItA à eMbAIxADA De IsrAel. Ao chegAr, forAM recebIDAs Por rAchel 

AbItol rAschkovsky, PresIDente DA WIZo brAsIlIA, e PelAs chAverot  

rAchel ungIeroWIcZ e vIvIenne lAnDWehr

As visitantes ficaram encantadas com o 
carinho e a hospitalidade dos represen-
tantes do Estado de Israel, o  embaixa-

dor Rafael Eldad,  a embaixatriz Batia Eldad e a 
relações públicas Denise Novello Martins, que 
ofereceram uma calorosa recepção e presentes 
às visitantes.  

Em sua passagem por São Paulo, antes de em-
barcarem, aluna e professora estiveram na sede 
da WIZO-SP  para um café da manhã com Iza 
Mansur, presidente da entidade, Berta Kramer, 
do Executivo, a ativista Ana Bouqvar, a diretora 
e a curadora do Departamento  do Concurso 
Tania Tarandach e Rosa Motta.

A jovem Debora contou que começou a se 
interessar pelo desenho após participar pela 
primeira vez do Concurso da WIZO, em 2011. 

Aí, pegou gosto e descobriu um dom até então 
desconhecido. Durante o encontro, ela mos-
trou seus trabalhos mais recentes  em grafite, 
retratando diferentes pessoas. “Ainda não sei o 
que vou fazer no futuro, penso em arquitetura 
ou algo relativo às artes”, contou ela, que mora 
na zona rural de Santo Antonio do Jardim, na 
divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo.

A professora Eliana é de São Paulo, mora em 
Andradas e leciona em Santo Antonio do Jar-
dim. Ela relatou que há um engajamento muito 
grande dos alunos para participar do Concurso. 
“Todos ficam esperando o momento em que a 
apostila vai chegar. Faremos então uma pré-
seleção e mandaremos os cinco melhores para 
o Júri escolher”.  

E para o concurso deste ano, o tema 
escolhido é “Brasil- Israel: o Esporte 
Aproximando Povos”. 

Embaixador Eldad e embaixatriz Batia com as vencedoras

Café da manhã com as vencedoras na sede da WIZO-SP
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A esperada viagem 
a Brasília

Unidas em grande evento
GAnt e WIzO

eventoevento

Por ocasião do Dia dos Pais, as pro-
prietárias  da  loja GANT, nos Jardins, 
Fernanda Fernandes e Mariana Fon-

tanetti, organizaram com as chaverot Nava 
Shalev Politi, Cristina Peppi, Iza Mansur, 
Sonia Hamer, Miriam Schmidt, Cynthia Ka-
lili, Ana Teresa Bouqvar e Luciana Feldman, 
todas do grupo Tzehirot, uma  ação benefi-
cente com parte da renda revertida em prol 
da Organização.

A ideia surgiu quando Ana Bouqvar, clien-
te assídua da loja, pensou em unir a qualidade 
dos produtos da GANT, a oportunidade da 
data que homenageava os pais com a chance 
de reverter a renda para as obras assistenciais 
da WIZO. “Como queremos modernizar a 
imagem da WIZO e a loja comercializa mer-
cadorias como roupas, sapatos e óculos bem 

atuais, resolvemos fazer o evento, ir atrás de 
bufê, DJ e no final acabou sendo um grande 
sucesso”, contou Nava Politi, vice-presidente 
da WIZO-SP. 

E assim, durante uma tarde de domingo, 
a loja cheia teve a animação contagiante do 
som dos DJ´s Bruno Mansur e Adriane Lisboa. 
Além da oportunidade de fazer boas compras 
com generoso desconto, os visitantes também 
foram brindados com degustação de  vinhos 
e de apetitosa  mesa de queijos e doces de 
Caesar’s Buffet e as lembranças de muito bom 
gosto preparadas pela CY/K - Cynthia Kalili e 
as Brigadelícias da Paty.

 “A parceria entre a GANT e a WIZO foi 
fantástica! As pessoas puderam apoiar o proje-
to social da WIZO e ainda adquirir belas peças 
de roupas. Foi uma tarde muito agradável e 
gratificante”, resumiu Luciana Feldman. 
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entrevista

Vice-cônsul
tem origem drusa

entrevista

AMIt Mekel é há três Anos vIce-cônsul gerAl De IsrAel eM são PAulo,  
MAs, curIosAMente, ele não é juDeu e, sIM, Druso. cAsADo coM keren,  
uMA juDIA DescenDente De sobrevIventes DA shoá, Mekel DIsse que  
vAI crIAr seu fIlho coMo juDeu e exPlIcArá sobre suAs orIgens DrusAs.  
o vIce-cônsul esteve nA seDe e fAlou sobre curIosIDADes De suA  
etnIA e De seu trAbAlho no brAsIl

O jovem druso que mora em Israel tem 
a obrigação de se alistar nas Forças 
de Defesa do país aos 18 anos, da 

mesma forma como os israelenses. Atualmente, 
os drusos representam 1,7% da população total 
de Israel. “Meu pai, que serviu, insistiu que eu 
frequentasse uma escola judaica em Haifa a par-
tir dos 12 anos, que era bem mais difícil do que 
a escola que frequentava antes”, contou. Como 

único aluno druso da sala, recebeu apoio dos 
colegas e dos professores para se formar, com 
boas notas. Depois se alistou na unidade de 
paraquedistas das Forças de Defesa de Israel e 
foi enviado como combatente ao sul do Líbano. 

Após conhecer a esposa Keren, descendente 
de sobreviventes da Shoá, Mekel entendeu o que 
significou a tragédia para o povo judeu. “Vi a co-
ragem que os pais dela tiveram para sobreviver, 
os horrores pelos quais passaram, para enfim 
morar e construir família em Israel, apesar de 
todas as dificuldades.”  

Pensando como poderia fazer a diferença, o 
vice-cônsul seguiu seu sonho de trabalhar no 
Ministério das Relações Exteriores e representar 
o Estado de Israel. “Sabia, e ainda sei, que essa 
tarefa não é fácil, mas me dá a oportunidade de 
mostrar Israel de um ângulo diferente ao mundo”. 
Para ele, que está começando sua carreira – antes 
do Brasil foi porta-voz da Embaixada de Israel 
no Egito –, ser um diplomata druso é desafiador. 
“Minha história é o exemplo da democracia e da 
igualdade que o Estado de Israel proporciona, é 
o que quero passar como diplomata”.  

No Brasil, segundo Mekel, há cerca de cinco 
mil drusos, que também estão espalhados por 
outros países do mundo. “Não posso falar os 
detalhes da nossa religião, mas o druso tem 
compromisso total com o país onde vive”. Ele 
explicou que só é considerado druso quando 

Yona Davidson (c), Karen e Amit Mekel
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Vice-cônsul
tem origem drusa

entrevistaentrevista

os dois pais pertencem à etnia e não há a possi-
bilidade de conversão, como no judaísmo. Em 
sua missão no País, quer mostrar outros lados 
de Israel não exibidos pela mídia, como a tec-
nologia, cultura e que o país é uma democracia, 
que permite árabes no parlamento, na Suprema 
Corte, na polícia, etc.

Convidado a dar uma palestra durante os en-
contros do Departamento de Cultura na Sede, o 
vice-cônsul Amit Mekel respondeu a uma rápida 
entrevista para o WIZO Flash.

WIZO FLASH: Como avalia o papel da mu-
lher e a importância do trabalho da WIZO 
em Israel?

Vice-cônsul: A mulher tem um papel extre-
mamente importante em qualquer sociedade, 
o charme e o toque feminino deixam as coisas 
mais leves, mais bonitas. Lidar com pessoas não 
é fácil, é preciso ter sensibilidade e essa qualidade 
está ligada diretamente a mulher, ela é o fator 
chave no mundo atual. A WIZO vem ganhando 
espaço na sociedade israelense fruto do incrível 
trabalho que realiza na inclusão social, educação 
e direitos da mulher. São assuntos que não saem 
da moda e precisam ser vistos e revistos a todo 
momento, por isso o trabalho da WIZO em Israel 
é tão importante e deve continuar por muitos e 
muitos anos.

WF: Qual a contribuição da comunidade 
judaica do Brasil para Israel?

VC: Esta comunidade é bastante atuante nas 
questões ligadas a Israel e apoia incondicional-
mente. Eu diria que a comunidade judaica é um 
elo muito importante entre Israel e o Brasil.

WF: Como vê o trabalho da WIZO em São 
Paulo?

VC: Assim como em Israel, a WIZO São Paulo 
atua de forma brilhante na sociedade como um 
todo, o trabalho social realizado pela Organiza-
ção é fantástico pois, além de visar uma melhor 
qualidade de vida, busca através do carinho 
dessas mulheres uma sociedade mais justa, mais 
humana. Aproveito para parabenizar a cada uma 
dessas mulheres que tanto se dedicam e que fa-
zem a diferença.

Cartas

• • • 

Da presidência para o WIZO Flash

“Cara Iza. Recebi a última edição do WIZO Flash, que a WIZO São Paulo 
publica. Cada página reflete o trabalho árduo e os esforços que você e 
suas chaverot fazem. Humildemente, fiquei surpresa e empolgada ao 
ver minha entrevista dada especialmente ao Daniel Waissman sobre o 
Congresso Judaico Mundial e a foto que a acompanha. 

Espero que vocês estejam recebendo todo o material que envio às 
Federações e que lhes seja útil. Estou feliz que você como presidente esteja 
atingindo conquistas maravilhosas e sucessos.” 

Tova Ben-Dov, presidente WIZO Mundial

• • •

Sobre o primeiro número da newsletter on-line

“À Iza. Parabenizo o maravilhoso trabalho que está realizando em sua 
gestão na Wizo. Tenho acompanhado na newsletter que recebi e na 
imprensa judaica o grande e carinhoso trabalho desta Organização. 
Devo dizer-lhe que um dos meus primeiros trabalhos voluntários que 
fiz para a comunidade judaica , isto nos anos 80 quando atuava como 
fotógrafo , foi exatamente para a WIZO e tenho muito orgulho disto. De 
alguma forma, sou um ativista até hoje pela boa entrada que tive... 
Parabéns a você e toda a sua equipe e conte com o KKL para futuros proje-
tos em parceria. Será um grande prazer, afinal somos duas organizações 
‘jovens da terceira idade’, a WIZO com 90 anos de existência e o KKL Keren 
Kayement LeIsrael com 112 anos. Conte conosco!” 

Eduardo El Kobbi, presidente do KKL Brasil

“Parabéns chaverot do Centro WIZO de São Paulo! Vocês são sempre um mara-
vilhoso exemplo para todas nós! Um grande abraço para todas.”

 Betty Bronfen, Centro WIZO Minas Gerais

“Parabéns Iza e toda a equipe Wizo SP! Adorei a iniciativa! Estreitar a comunica-
ção entre todas é o melhor modo de ganhar amigos, parceiros e novas chaverot! 
Continuem sempre assim!  E sempre SUCESSO!” 

Silene Balassiano
• • •

Concurso de Pintura 2013

“Sou professora de Arte e leciono em Ibitinga na E.E. Victor Maida. Estou incenti-
vando meus alunos do Ensino Fundamental 6ª e 7ª série a participarem do con-
curso de desenho. Quando chegou a apostila - e o nosso coordenador me passou, 
eles ficaram muito interessados em participar. Parabéns pela iniciativa,Israel é 
um pais que me causa muita admiração e respeito. Em breve estaremos enviando 
nossos trabalhos para a Diretoria de Ensino de Taquaritinga para concorrerem 
junto a outras escolas. Não poderia deixar de registrar o enorme contentamento 
que meus alunos tiveram em saber um pouco mais sobre a cultura de Israel e 
poder participar desse evento grandioso”.

 Marilda de Oliverria Vilas Boas Brag
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registroregistro

Doações dos produtos do Bazar

Após realizar seu tradicional Bazar 
anual, a WIZO SP doou a merca-

doria remanescente a diversas ins-
tituições assistenciais de São Paulo: 
Amparo Maternal, APAE, Associação 
dos Amigos Excepcionais do Brooklin, 
Associação Cruz Verde, Centro dos 
Hemofílicos, Fraternidade Irmã Clara, 
Serviço Franciscano de Solidariedade 
e GRAAC.

Rosh Hashaná

As vésperas de Rosh Hashaná, o 
Departamento de Cultura promo-

veu uma pré comemoração da festa. 
A Sede ficou pequena para receber 
tantas chaverot na tarde que contou 
com mensagem da Rabanit Hana La-
brovski, músicas do Coral Sharsheret 
e toque do shofar pelos bisnetos da 
chaverá Bluma Fleks, que acompa-
nhou emocionada a apresentação 
dos jovens.

Durante a confraternização, o 
Grupo Chana Szenes sorteou um relógio de pulso Jean Pierre,  do qual 
Noemia Hotimsky foi a feliz ganhadora. 

O Grupo Tiferet também expôs seus lindos pratos decorados e cho-
colates para as Grandes Festas, com diversas opões de presentes. Sara 
Teitelbaum prestigiou sua avó Lucia Igel em companhia de Clara Zveibil.

Entre as visitas programadas aos alunos das escolas judaicas 
para apresentação do Projeto Bar e Bat Mitzvá do Grupo Ba-

rak, a WIZO recebeu na Sede as alunas do Colégio Renascença 
acompanhadas da morá Miriam e sua assistente Claudia. As 
meninas montaram uma linha de produção para preparar kits de 
higiene pessoal, que serão doados a instituições carentes. Além 
dos produtos de higiene, as alunas incrementaram os pacotes 
com bichinhos de pelúcia e cartões contendo mensagens que 
emocionaram a todos. As jovens alunas foram brindadas com 
um delicado par de castiçais e diploma de Honra ao Mérito 
por  exercer desde cedo  um dos preceitos mais elevados do 
judaísmo, a Tzedaká. 

Alunas do Renascença

Faça parte do 
Coral Sharsheret

Se você gosta de cantar, venha fazer parte 
do Coral Sharsheret. Todas as terças-

-feiras, na parte da manhã, um animado 
grupo de mulheres se reúne com a maes-
trina Sima Halpern para desenvolver suas 
habilidades vocais, ao mesmo tempo em 
que participa de um encontro de amigas 
que se divertem e esquecem as preocupa-
ções. Venha fazer uma aula experimental. 
Marque o dia com a coordenadora Berta 
Kramer pelo telefone 3813.3306.   

Os grupos Chazak e Morot reuniram 
um grande público na Sede para 

assistir a exibição do filme “Vida Preciosa”. 
O drama,  sobre uma criança palestina, 
que necessita um transplante imediato e 
cujo procedimento deve ser feito por um 
cirurgião israelense, foi tema de debate 
na mesa composta por Pérsio Bider, Celso 
Zilbovicius, Marcos Susskind e Michel Tarsis.

Filme Vida Preciosa



9

tradiçãotradição

E
m Sucot, incorpora-se toda essa ener-
gia à vida cotidiana, relembrando o 
êxodo do Egito através do deserto e o 

pouso em cabanas. Lembra a transitoriedade 
do judeu ligado à agricultura na época da 
colheita Chag Hakatzif.

A sucá (cabana, no singular) nos cerca por 
todos os lados, simbolizando a fé na proteção e 
atenção Divina. Fazer todas as nossas refeições 
na sucá representa a vida real, além de estudar e 
simplesmente passar o tempo.

A benção sobre as quatro espécies simboliza 
quatro perfis espirituais, sintetizando unidade e 
harmonia e é muito significativa.

Lulav é o ramo de tamareira, é inodoro 
e tem sabor;

Hadass, os ramos de mirta, tem odor e 
não tem sabor;

Haravot, os ramos do salgueiro não 
possuem odor e nem sabor;

Etrog, a fruta cítrica, tem odor e sabor.

Colocar todos juntos representa a 
unidade do povo judeu, formando um 
conjunto completo.

                       Chag Sameach!
      

exIste uM PrePAro 
esPIrItuAl, uMA elevAção e 
uM retorno A D’us AléM Do 
PeDIDo De DesculPAs Aos 
seMelhAntes

Informações do 
folheto 
da Sinagoga Beit 
Menachem da 
Praça Ernani 
Braga, 111

Bendito és Tu, Eterno, nosso D’us, Rei do Universo, 
que nos santificaste com Teus mandamentos e nos 
ordenaste segurar o Lulav.

Berachá do Lulav

este Ano, 

DesDe o  

10 DIA De sucot,  

19 De seteMbro, 

Até o DIA  

25 De

seteMbro

Filme Vida Preciosa
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curiosidadescuriosidades

Qualquer um que tenha sífilis não deve 
ser curado pelo Teste de Wasserman, 
pois foi descoberto por um judeu, Dr. 

Ehrlich; qualquer pessoa que tenha gonorreia 
não deve procurar o diagnóstico, pois estará 
usando o método do judeu Neissner;

Quem tem uma doença cardíaca não deve 
usar Digitalis, descoberta pelo judeu Ludwig 
Traube;

Se uma pessoa sofrer de dor de dentes não 
deve usar Novocaina, descoberta pelos judeus 
Widal e Weil;

Se tiver diabetes, não deve usar Insulina, 
resultado da pesquisa feita por Minkowsky, um 
judeu;

Se for uma dor de cabeça deve evitar Pyrami-
don e Antypyrin devido a seus criadores judeus 
Spiro e Ellege;

Pessoas com convulsão devem assim perma-
necer, pois foi o judeu Oscar Leibreich que propôs 
o uso de Hidrato de Cloral;

Contribuição dos judeus 
para a civilização
eM resPostA Aos várIos boIcotes 
ProPostos A tuDo que venhA Do estADo 
De IsrAel, o fArMAcêutIco Meyer M. 
treInkMAn se ofereceu PArA AjuDAr coM 
A lIstA De ProDutos AbAIxo DIscrIMInADA

eInsteIn
físIco e 
MAteMátIco 
erA De 
orIgeM 
juDAIcA, e, 
coMo toDo 
Povo juDeu, 
ele foI 
PerseguIDo 
Pelos 
nAZIstAs

Se uma criança tiver difteria, deve abster-se da 
Reação Schick, inventada pelo judeu Bella Schick;

Também o tratamento do ouvido e dos danos 
cerebrais não devem ser permitidos, por serem 
trabalhos do judeu ganhador do Prêmio Nobel 
Robert Baram;

O mesmo ocorrerá com os males psíquicos, 
pois Freud, pai da Psicanálise, era judeu;

As pessoas continuarão a morrer ou ficar 
incapacitadas pela Paralisia Infantil, uma vez 
que o descobridor da vacina antipólio foi o judeu 
Jonas Salk;

Não deverão usar a Estreptomicina e con-
tinuarão a morrer pela tuberculose, pois quem 
inventou a droga milagrosa contra essa doença 
foi o judeu Zalman Waxman;

Médicos dos países favoráveis ao boicote de-
vem descartar todas as descobertas e melhorias 
do dermatologista Judas Sehn Bento, assim 
como as do especialista em pulmão Frawnkel. 

E tem mais: os doentes não devem chamar 
seus médicos através de um telefone celular, pois 
este foi inventado em Israel.

É interessante destacar que a população judia 
é de quase 14 milhões, apenas 0,02% da popu-
lação mundial, um número muito pequeno mas 
que já deu ao mundo 129 prêmios Nobel. 

Lista dos cidadãos israelenses premiados: 
Dan Schechtman (química, 2011), Ada E. Yonath 
(Química, 2009), Robert Aumann (Economia, 
2005), Aaron Ciechanover e Avram Hershko 
(Química, 2004), Daniel Kahneman (Economia, 
2002), Yitzhak Rabin e Shimon Peres (Paz, 1994), 
Menachem Begin (Paz, 1978) e Shmuel Yosef  
Agnon (Literatura, 1966).

apenas israel – país com área do tamanho do 
menor estado brasileiro, sergipe, existindo há ape-
nas 65 anos como estado independente – tem dez 
de seus cidadãos como Prêmios nobel, ocupando a 
décima primeira colocação na lista das nações com 
habitantes ganhadores dessa láurea e o décimo 
terceiro lugar entre os prêmios científicos.
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WIZO FLASH: Como foi o início da Casa Zilana?
Zilana: Casei em 1960, meu sogro tinha uma barraca na feira 
e, no ano seguinte, comprei uma barraca do vizinho dele para 
vender queijo, azeitona, frios, etc.. E a cada dia ficávamos em 
um lugar diferente, na Praça Roosevelt, na Rua Mato Grosso, 
na Avenida Paulista, na Oscar Freire, em Perdizes e no Planalto 
Paulista. Nessa época,  comecei a fazer amizade com pessoas da 
comunidade judaica. Em 1971, saiu uma lei que as barracas  de 
feiras de lugares nobres não poderiam mais vender produtos 
como os nossos, frios, queijos, etc. Íamos perder a feira e as 
freguesas sugeriram a montagem de uma loja.

WF •  E como você começou a vender produtos judaicos?
Z: Havia um bar, onde hoje funciona a Zilana, que era velho, 
e meu marido negociou com o dono. Compramos a parte co-
mercial e as freguesas da comunidade pediam os ingredientes 
típicos, como wursht, chalá e comecei a me envolver com essa 
culinária. Meus clientes me davam receitas, o tempo foi pas-
sando, comprei o prédio, dobrei a mercearia e fui aprendendo 
a fazer tudo com a receita que as clientes me davam. Aprendi a 
fazer varenikes, kneidalach, kishkes, doces, tudo.  

WF •  E você pensa em expandir o negócio?
Z: Não, só aqui está ótimo. Tanto que nem deixei meus filhos 
se tornarem sócios. Porque eu gosto de fazer do meu jeito. Eles 
queriam informatizar tudo, mas quero eu cobrar, conversar com 
meus fregueses. Aí eles falam que não vão poder tomar conta 
nunca e eu respondo: “quando eu não tiver mais aqui, vocês 
podem fazer o que vocês quiserem”. 

WF •  Como é sua relação com a WIZO?
Z: Tenho boa relação com todas as entidades, mas com a WIZO 
é especial. Porque vejo o quanto trabalham. Por isso sempre 
que há sobras dos produtos de Pessach ou Rosh Hashaná que 
elas vendem, eu compro, faço questão de ajudar, e o que elas 

precisarem estou sempre às ordens, pois todas são muito 
bacanas. 

WF •  E o que a clientela judaica tem de especial?
Z: É muito diferente. É um público muito fiel, assíduo. Tenho 
clientes desde a época em que era feirante. Se você vende 
mercadoria boa por um preço justo, eles não te abandonam. 

WF •  E antes de entrar para o comércio, você já conhecia 
a comunidade judaica?
Z: Não tinha nem noção do que era um judeu. Fui conhecen-
do, me empolgando e, hoje, digo que tenho uma alma judia, 
tanto que já fui dez vezes para Israel. Adoro o país, a comida, 
o cheiro, tenho muitos amigos lá. Quando fui a primeira vez, 
fiquei enlouquecida com o tanto de produtos que havia lá e 
comecei a importar. Foi quando minha filha resolveu abrir 
uma loja ao lado da mercearia onde vende objetos para casa, 
para as festas e presentes, pois não tem algo assim em S. Paulo. 
E ela está há 12 anos no ramo. 

destaquedestaque

zilana: a portuguesa 
de “alma judia”
Ao entrAr nA cAsA ZIlAnA PArA entrevIstAr suA ProPrIetárIA,  
AnA MAnoel gonçAlves, uMA DAs clIentes fAlou: “elA é resPonsável 
Por MAnter nossA trADIção, MAIs Do que MuItos De nós”. exAgeros 
à PArte, A cAsA ZIlAnA vIrou referêncIA eM ProDutos juDAIcos e A 
PróPrIA AnA, que é nAscIDA eM são PAulo e De orIgeM PortuguesA, 
DIZ hoje ter uMA “AlMA juDIA”, tAnto que já foI DeZ veZes A IsrAel. 
conheçA MAIs essA PersonAgeM



turismoturismo

Nice também é famosa por sua par-
te velha (Vieux-Nice), pelo Cours 
Saleya, que abriga mercados e res-

taurantes, pelos hotéis como o deslum-
brante Régina - onde morou Matisse - e o 
Negresco (referência mundial da art decô 
e elegância ímpar até hoje), pelos museus 
Chagall e Matisse, pelo Mamac (Museu 
de Arte Contemporânea), e pelo Passeio dos 
Ingleses (La Promenade des Anglais), que se 
estende do Teatro de Verdure até o aeroporto 
por vários quilômetros a beira-mar. 

Em Nice você pode se deliciar (a preços 
bem módicos, diga-se) na Maison Auer 

Chocolaterie, bem no coração da charmosa 
cidade, onde, desde 1820, a nobreza euro-
peia marcou presença. Era onde a Rainha 
Victória, por exemplo, tomava seu chá! 
Conta-se também de um chá que reuniu 
Golda Meir e Ben Gurion, que estiveram 
num momento mais pessoal pós Basiléia 
(Suíça) em 1965. 

Voltando a Nice, após a Maison Auer, ou 
antes logo de manhã aproveite também e 
passe no Mercado das Flores ao ar livre, na 
praça central.

Descobrindo a herança judaica
As sublimes paisagens mágicas, tão comen-
tadas e desejadas no sul da França são famo-
sas internacionalmente. Há poucos lugares 
como este no planeta para relaxar e tirar 
inesquecíveis férias. Embora a Côte d’Azur 
não tenha locais históricos sobre a cultura 
judaica, encontrados em outras partes da 
França,há uma forte presença judaica. Nice 
tem a maior área de população judaica e um 
número considerável de comunidades pode 
ser encontrado em Antibes, Juan-les-Pins 
e Cannes. Por acaso, também os destinos 
milionários dos chiques e famosos.

Um chá com Golda 
e a Rainha Victória
nIce, nA cIntIlAnte rIvIerA frAncesA, é A segunDA cIDADe turístIcA 
Do PAís (APós PArIs), fAto que, coMbInADo coM As DIfIculDADes De  
coMunIcAção terrestre De longA DIstâncIA, Por cAusA Dos AlPes, 
PerMItIu à cIDADe PossuIr o segunDo AeroPorto DA frAnçA eM  
terMos De utIlIZAção (PróxIMo Dos 18.000.000 PAssAgeIros eM 2012)

Por ovADIA sAADIA

Antibes–Juan-Les-Pins, escritório de turismo 11, place du général de gaulle, 06600 Antibes, tel. 04.92.90.53.00,  
www.antibesjuanlespins.com. sinagoga: 30, chemin des sables, tel. 04.93.61.59.34.

Cannes, escritório de turismo, Palais des festivals, esplanade georges Pompidou, 06400 cannes, tel. 04.92.99.84.22, www.cannes.fr. 
sinagoga e centro comunitário: Association culturelle Israélite 20, blvd. d’Alsace, tel. 04.93.38.47.18. restaurantes kosher: le tovel 3, 
rue du Docteur gérard Monod, tel. 04.93.39.36.25; carne Pizza Dick 7 bis, rue de Mimont, tel. 04.92.59.10.82; laticínios supermarché la 
emouna 37, rue de Mimont, tel. 04.93.68.53.02. 

Nice, escritório de turismo - 5, promenade des Anglais, 06000 nice, tel. 08.92.70.74.07, www.nicetourisme.com. Museu: Musée national 
Message biblique Marc chagall, abriga uma das melhores e mais importantes coleções das obras de chagall, incluindo vitrais, tapeçarias, 
esculturas, desenhos e gravuras. Aberto diariamente, exceto às segundas-feiras e feriados, das 10h às 17h. Avenue du Docteur Menard, 
tel. 04.93.53.87.20, www.musee-chagall.fr. sinagogas: grande sinagoga e Association culturelle Israélite de nice. os vitrais são particu-
larmente encantadores. 7, rue gustave-Deloye/1, rue voltaire, tel. 04.93.92.11.38; comunaute juive Massorti Maayane ou congregação 
conservadora. 16, rue verdi, tel. 04.93.88.25.20; congregação reformista da union libérale Israélite de france. 24, rue de france, tel. 
04.93.82.26.15. restaurantes kosher: le Danton snack 13, rue Andrioli, tel. 04.93.44.11.94; Asian leviathan 1, avenue georges clemenceau, 
tel. 04.93.87.22.64; Pizza, fish lechem chamaim 22, rue rossini, tel. 04.93.88.47.01; supermarché k’gel 18, rue Dante, tel. 04.93.86.33.01. 


