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WIZO Mundial

Há 94 anos projetando um futuro melhor
A WIZO Mundial festeja 94 anos de existência. Desde 1920, nossa visionária 

instituição atua em prol do povo judeu ao redor do mundo. As ativistas WIZO 
estiveram presentes antes mesmo da existência do Estado de Israel.

Hoje, 94 anos depois, a WIZO abre suas portas para abrigar os residentes do 
sul do país, abrigando-os em nossas instituições ou nas residências de nossas 
ativistas. É a WIZO agindo em momentos de paz e em situações de conflito, 
renovando esperanças e transformando realidades. Que as próximas comemo-
rações possam ser celebradas num mundo de harmonia e Shalom.

 

WIZO Rio de Janeiro

Lúcia com as chaverot do Grupo Simchá, a qual pertence



Vivete com chaverot do grupo Ahavá

Medalha Tiradentes
Em noite repleta de alegria e demonstrações de carinho, a presidente da WIZO Rio 

de Janeiro, Lúcia Balassiano, recebeu a ilustre Medalha Tiradentes, por iniciativa do 
Deputado Gerson Bergher. Este é o reconhecimento de uma longa e intensa trajetória 
comunitária, coroada por muito sucesso. Lúcia foi prestigiada por familiares, amigos, 
chaverot da WIZO Rio de Janeiro, da WIZO Brasil e de inúmeros grupos integrantes 
do Centro Rio. Parabéns, Lúcia!

Helena Kelner parabeniza 
Lúcia Balassiano

Lúcia Balassiano com suas vice-presidentes, Ruth Cohen, 
Suzane Danon Cusnir e Eva Baumwol

Lúcia Balassiano com o casal 
Gerson e Teresa Bergher

Lúcia Balassiano e sua querida famíília



Sem glúten e sem Lactose
Sempre atentas às temáticas atuais, o Grupo Ahavá organizou na sede da WIZO, 

um encontro com a nutricionista Vivete Gutfilen, que falou sobre “Sem Gluten e Sem 
Lactose”. Expressivo número de ativistas compareceu a realização deste empreendi-
mento. A nutricionista apresentou também o livro de receitas Com Sabor, lançado 
recentemente.

A palestrante ao lado do cartaz promocional do livro

Celebrando Bat Mitzvá
As chaverot da WIZO Pará organizaram a cerimônia de Bat Mitzvá das jovens  Da-

niele Aben-Athar Lobato da Silva, Deborah Ruth Bemerguy de Souza Côrtes, Esther 
Shakarov Leite, Haími Bemerguy Bobina, Rivka Unger, Sheina Bemmuyal Cohen, 
Shelly Bemmuyal Cohen, e Yael Hadas Serruya Wierzba. Elaborada em conjunto com 
as mães das meninas, a celebração resultou num evento inesquecível.

As jovens, preparadas pelo Moré Jayme Benzecry, receberam, ainda, orientação  
sobre o papel da mulher no judaísmo por parte das chaverot Raquelita Athias e 
Esther Unger.

O rabino Moises Elmeskany também proferiu algumas palavras  sobre as responsa-
bilidades que assumem as batmitzvandas dentro do judaísmo As mães abençoaram 
suas filhas e foram por elas homenageadas.

A WIZO agradece a participação e o apoio da comunidade judaica local. Parabéns 
às B’nei Mitvot.

WIZO Pará

As jovens com as chaverot da WIZO Pará



As batmitzvandas com o Moré Jayme Benzecry

As jovens batmitzvandas

WIZO São Paulo

Encerramento do Semestre
Na tarde de encerramento do semestre, em uma sede ornamentada para a Copa 

do Mundo, Desiré Suslick, Etejane Hepner Coin e Olga Aizemberg contaram sobre a 
experiência e o aprendizado durante os dias do encontro WIZO Latino-Americano, 
que podem ser trazidos para São Paulo. Iza Mansur e Clarinha Aizemberg também 
participaram do Congresso.

A palestra da chaverá Desiré Suslick



A sede ornamentada para o Encerramento do Semestre

WIZO Paulista no Congresso
Durante o Congresso WIZO, realizado no Chile, Iza 

Mansur foi nomeada a nova representante da América 
Latina junto ao Congresso Judaico Latino-Americano. O 
CJL, presidido por Jack Terpins, é o braço latino-americano 
da organização internacional que representa mais de cem 
comunidades judaicas, agindo como elo diplomático junto 
aos governos e às organizações internacionais que atuam 
no combate ao terrorismo, ao antissemitismo e todas as 
formas de discriminação, estreitando as relações com ou-
tros credos, defendendo os direitos humanos e apoiando 
o Estado de Israel. À Iza os votos de bons trabalhos!

Benemerência
1. A WIZO São Paulo doou uma caixa de roupas quentes para a  Campanha do 

Agasalho, realizada pela FISESP.

2. Em nome do Grupo Tzehirot, Helena Nasser e Cynthia Kalili doaram produtos 
do Bazar para o Projeto Felicidade, entidade que leva alegria a crianças com câncer. A 
elas, juntou-se a jovem Karen Kalili, representando o grupo de bnei-mitzvot do Colé-
gio Renascença. Um belo exemplo da continuidade WIZO.

3. Utilizando os recursos do Bazar, a WIZO fez doações de roupas, brinquedos e 
demais artigos para as instituições: Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, Cen-
tro dos Hemofílicos do Estado de São Paulo, APAE de São Paulo e Cruz Verde.  



Helena Nasser, Cynthia Kalili e sua filha Karen, 
fazendo as doações para o Projeto Felicidade

As doações chegam á APAE paulista

A presidente do Centro dos Hemofílicos, Maria 
Cecília C. Magalhães Pinto com as doações

WIZO Brasília

Noite de tango beneficente
O Grupo AVIV da WIZO Brasília promoveu uma Noite Argentina, com aula de tan-

go ministrada pela professora e coreógrafa Ana Lúcia Szerman. Mais de 40 pessoas 
prestigiaram o evento na Associação Cultural Israelita de Brasília - ACIB, que também 
ofereceu quitutes típicos argentinos. Os 45 kg de alimentos não perecíveis arrecada-
dos, foram doados à creche Aldeia Infantil SOS. 

Grupo organizador do evento com Ana Lúcia Szerman



Doação dos alimentos não perecíveis Aprendendo tango na com a WIZO Brasília

Aulas de tango têm grande participação

WIZO Paraná

Shavuot
O departamento cultural elaborou uma reunião festiva de Yom Yerushalaim e Sha-

vuot na casa da chaverá Helena Grymbaum, apresentada por Ester Jakubovitch e com 
explanação de Sarita Fatuch. Após a leitura e interpretação antiga e atual dos Dez 
Mandamentos, houve a montagem de um quebra-cabeças com fotos de Israel.

As cestas com frutas e legumes típicos de Shavuot, montadas pelas chaverot para-
naenses, foram entregues às chaverot sorteadas, Hana Kleiner e Ester Proveller.



Nossas ativistas lendo e interpretando os 10 Mandamentos 

O quebra-cabeças montado pelas chaverot



WIZO Rio Grande do Sul

Membership
Durante a reunião do XIV Congresso WIZO Latino-Americano, no Chile, a querida 

chaverá gaúcha, Susana Wofchuk, foi indicada pela WIZO Mundial e a WIZO Brasil 
como Membership para a América Latina. Susana atuará junto com a chaverá mexi-
cana, Diana Kuba.

Para nosso orgulho, Susana passa a integrar a Comissão Internacional da WIZO 
Mundial, encarregada de estudar e regular as questões referentes à participação das 
Federações na WIZO Mundial.

Nhoque da Sorte
Pelo terceiro ano consecutivo, o Grupo Maguen David, da WIZO RS, realizou o 

Jantar Beneficente Nhoque da Sorte. As chaverot se desdobraram para o sucesso do 
evento que congregou um grande público. Os recursos obtidos foram revertidos para 
a Sociedade Damas de Caridade.

 

Comemoração
Sempre engajado nos princípios do trabalho WIZO, o Grupo Tikvá, comemorou 

dezoito anos de existência em pleno Lag Baomer, com um jantar dançante. A noite 
resultou numa memorável comemoração.

 

Literatura
A WIZO Rio Grande do Sul recebeu a doutora em teoria da literatura, Gabriela Silva, 

para um animado debate sobre o livro “O tempo entre costuras”, de Maria Dueñas.
 

Celebrando Shavuot
O Grupo Kalanit comemorou Shavuot na SIBRA, com a brilhante participação do 

professor José Blumenthal, que falou sobre esta festividade.



WIZO Pernambuco

Visita
A WIZO Pernambuco recebeu a visita da chaverá Silvia Chayet, da WIZO de San 

Diego, Califórnia Silvia, de passagem por Recife, que manifestou o desejo de confra-
ternizar com as chaverot locais. Esta é mais uma comprovação de que somos todas, 
parte de uma grande família.

Da esquerda p/ direita Silvia Chayet, Fanny Chvarts, Noemia Kertsman, Simone Zimilis e Bela Trejgier.

CHAVEROT AVIV, VOCÊS ESTÃO CONVIDADAS 
A PARTICIPAR DO PRÓXIMO SEMINÁRIO AVIV EM ISRAEL.

DATA: ENTRE 2 E 6 DE NOVEMBRO.
PROGAMEM-SE! PARTICIPEM!



ATÉ QUANDO AGIREMOS COMO BÁRBAROS?
 A WIZO Brasil chora por seus filhos Gilad Shaar, 

Naftali Frenkel e Eyal Yifrach.








