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No final de maio, realizou-se o XIV Congresso Latino Americano da WIZO, com a 
presença de mais de 350 chaverot, entre as quais se destacou a delegação do Brasil, 
pelo maior número de participantes e pela animação. Quarenta chaverot paulistas, 
mineiras, cariocas, gaúchas e uma baiana, representaram o nosso país, lideradas 
pela presidente da federação brasileira, Helena Kelner. Três maridos WIZO também 
integraram a nossa delegação.

Desde a cerimônia de abertura, que contou com uma homenagem às chaverot 
que fizeram parte da história da WIZO Chile, até a belíssima festa de encerramento, 
o clima de confraternização foi a tônica do evento. Toda a equipe de voluntárias e 
profissionais chilenas primou pelo carinhoso acolhimento às chaverot.

Entre as personalidades presentes, destacaram-se a presidente da WIZO Mundial, 
Tova Ben Dov, Rivka Lazovsky, presidente do executivo da WIZO Mundial, e a 
representante Aviv,  Laurienne Baitz, que veio da África do Sul.

O primeiro dia de trabalho teve como tema “A WIZO e sua projeção na América 
Latina”. Nesse contexto, especialistas discutiram o papel da mulher no continente, 
bem como a situação das comunidades judaicas na América Latina, principalmente 
em relação ao antissemitismo.

Por outro lado, a resiliência foi o aspecto psicológico mais destacado, sendo, 
inclusive, apresentado pelo Dr Miki Doron, renomado psicólogo especializado em 
tratamento de stress pós-traumático. Miki, um ex-aluno da Escola WIZO Hadassim, 
desenvolve, atualmente, um projeto de excelência com jovens daquela instituição, 
preparando-os para que se tornem adultos responsáveis e bem-sucedidos. Uma das 
premissas do trabalho é que estes jovens também criem, no futuro, um vínculo de 
compromisso com a WIZO.

XIV CONGRESSO LATINO-AMERICANO

UNIDAS  POR UM 
MUNDO MELHOR



Liderança e continuidade

O segundo dia foi dedicado às discussões sobre liderança e continuidade, 
contextualizadas na atuação WIZO em Israel e na diáspora. Foi enfocada a necessidade 
de que a mulher exerça a sua total potencialidade, assumindo papéis de liderança 
em todos os níveis de atividades. Merece uma referência especial a apresentação da 
senadora judia chilena – Sra. Lily Pérez –, que denunciou o preconceito que ainda 
persiste entre os políticos chilenos, em relação à participação das mulheres no exercício 
de cargos públicos de representação.

Neste mesmo dia, durante um Momento de Naches, Lúcia Balassiano, presidente 
da WIZO Rio de Janeiro, apresentou um vídeo sobre a WIZO Brasil. A delegação 
brasileira vestida com a camisa da instituição portava bandeiras, pulseiras e bandanas 
com a estampa da bandeira do Brasil, contagiando a todas com a alegria e a vibração 
que lhe é peculiar.

No último dia, os temas se centraram nos conceitos de marketing e pertencimento, 
muito bem desenvolvidos por autoridades em comunicação.

Ouvir oradores renomados abordando temáticas tão atuais e pertinentes nos 
motivou ainda mais e revalidou a importância de nosso trabalho. 

A participação do Brasil foi dividida em três momentos. A WIZO Rio de Janeiro 
apresentou a formação de grupos Aviv; a WIZO Rio Grande do Sul explicou a sua 
metodologia para formar e acompanhar os grupos; e a WIZO São Paulo relatou o 
evento “Tão somente crianças: infâncias roubadas no Holocausto”, acentuando a 
ação educativa de integração com os adolescentes brasileiros e o público em geral.

As delegação paulista no Congresso. A delegação gaúcha com a presidente da WIZO Bahia

A delegação mineira bem representada Parte da delegação carioca presente ao Congresso



Preocupação com o desenvolvimento 
Durante o Congresso, ocorreu uma reunião entre as presidentes das Federações 

latino-americanas, durante a qual foram abordados assuntos relevantes para 
o desenvolvimento de nossa instituição nesta região. O Brasil esteve também 
representado por sua presidente.

Durante a visita à linda sede da WIZO chilena, a nossa Federação presenteou a 
presidente da WIZO Chile, Agnes Mannheim, com a Medalha da WIZO Brasil, que 
lhe foi entregue pela vice-presidente, Sheila Saubermann. Esta medalha foi o nosso 
reconhecimento pela dedicação e empenho da WIZO Chile, que deu um show de 
organização e competência.

Constatando a importância da WIZO, Tova Ben Dov, Rivka Lazovsky, Agnes 
Mannheim e suas vice-presidentes foram recepcionadas pela presidente do Chile, 
Michelle Bachelet. Este foi o reconhecimento, por parte do governo, à contribuição 
da WIZO para a sociedade chilena.

No encerramento, tivemos uma noite inesquecível! Imagina você, chaverá 
WIZO, entrar num salão lindamente decorado do Círculo Israelita de Santiago e ser 
recepcionada pelo som de uma orquestra sinfônica da cidade. Imagina você assistir à 
apresentação de três cantores de ópera interpretando músicas clássicas conhecidas. 
Imagina, ainda, você se deleitar com a voz maravilhosa de um chazan da sinagoga 
de Sidney da Austrália, acompanhado pelo maestro Sobel, que veio de Petach Tikva, 
só para essa apresentação. Imagina você mesma cantar Ierushalaim Shel Zahav 
acompanhada de tantos talentos, em pleno Dia de Jerusalém.

Esta foi a noite deslumbrante de encerramento do XIV Congresso Laino Americano, 
que teve uma animada arkadá. Nos unimos ainda mais. Nós, chaverot latino-
americanas, iremos, de mãos dadas, continuar trabalhando por um mundo melhor. 

Coroando todo o evento, fomos levadas a conhecer lindos pontos turísticos do 
Chile, numa excursão onde imperou a animação e a alegria.

Como sempre, em eventos dessa grandiosidade, ficou um gosto de quero mais... 
Mas vamos ter que esperar mais quatro anos.

Dirigentes da WIZO Mundial e da WIZO chilena com a  
presidente do Chile, Michelle Bachelet

A presidente do Executivo da WIZO Mundial, 
Rivka Lazovsky, dirigindo-se ao público



Helena Kelner confraterniza com a presidente da 
WIZO  chilena, Agnes Mannheim

A presidente Aviv da WIZO Mundial, 
Laurienne Baitz discursando

A presidente da WIZO Chile, Agnes Mannheim com 
a presidente da WIZO Mundial, Tova Ben Dov

Apresentação feita pela presidente  
do Centro Rio de Janeiro

Apresentação feita pela presidente  
do Centro Rio Grande do Sul

Helena Kelner ladeada por Ana Marlene Starec, Sarita Schaffel, Lúcia Balassiano e Iza Mansur  

Agnes Mannheim e Tova Ben Dov com a presidente 
da WIZO gaúcha, Sophie Isdra



Apresentação feita pela presidente  
do Centro São Paulo

Muita animacao das delegacoes

A reunião das presidentes das 
federações latino-americanas



Chaverot dão um toque de alegria ao encontro

Alegre confraternização com chaverot do Executivo da WIZO Mundial


