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WIZO Brasília

Empolgante 2º Dia Cultural
Com dança israelense, arkadot, Krav Magá e comida típica, a WIZO Brasília levou 

150 pessoas à ACIB - Associação Cultural Israelita de Brasília, para comemorar o 2º 
Dia Cultural.  Na cozinha, a equipe coordenada por Rachel Ungierowicz preparou 
deliciosos pratos judaicos que fizeram sucesso.

Oito dançarinos, integrantes da leaká do Clube Israelita Brasileiro do Rio de Janei-
ro, animaram o evento com apresentações. Eles ensinaram novas coreografias para 
a comunidade de Brasília e para os visitantes. Praticantes de Krav Magá também im-
pressionaram com as técnicas de defesa da luta israelense. A cantora Débora Cunha 
brindou o público com músicas do cancioneiro judaico.

O evento, organizado pelo grupo Lapid Anne Frank, presidido por Rachel Abitbol, 
foi aberto à comunidade mais ampla. O chaver Abrahan Melul falou sobre o judaísmo 
e fez um resumo da história do povo desde Avraham. Bancas montadas pela WIZO 
Brasília ofereceram mezuzot, castiçais, pulseiras, hamsas, ímãs de geladeiras e artigos 
de decoração com temática judaica. 

Este empreendimento foi matéria do site “Estilozzo”, escrita pelo jornalista Elton 
Pacheco.



WIZO Minas Gerais

WIZO Rio de Janeiro

Concurso de Desenho
Em tempos de Copa de Mundo e es-

portes, o Grupo Judith Cohen, da WIZO 
Minas Gerais promoveu um Concurso 
de Desenho entre os alunos da Escola 
Theodor Herzl, sob o tema “O Esporte 
Aproximando os Povos”. Os desenhos 
apresentados foram de altíssimo nível 
em criatividade e composição. Parabeni-
zamos a escola pelo magnífico desem-
penho de seus alunos e o grupo Judith 
Cohen pela iniciativa.

Mulheres Especiais
Foi no Clube Monte Sinai a entrega 

do Troféu Emilia Rosemberg Z’L, - que-
rida ativista do Clube e do Lar da Velhi-
ce Israelita de Jacarepaguá – a mulheres 
que colaboram para o bem estar e o 
progresso da sociedade. Escolhidas por 
suas trajetórias de trabalho, a presidente 
da WIZO Rio de Janeiro, Lúcia Balassia-
no, a desportista Patricia Amorim, a ati-
vista Fany Sznajder e a Desembargadora 
Leila Mariano. Lúcia ressaltou o trabalho 
WIZO em mais de 50 Federações ao re-
dor do mundo, atuando em prol de Israel e das sociedades locais. Parabéns!

Lúcia Balassiano recebe das mãos de Herry  
Rosemberg, o troféu que leva o nome de sua mãe

Horror e Infâmia
Numa noite memorável, a WIZO Rio de Janeiro promoveu uma esclarecedora pa-

lestra com o Professor Denis Rosenfield, afamado articulista dos jornais O Globo e 
Estado de S.Paulo, na sede do Beit Lubavitch. Mais de 300 pessoas ouviram o pales-
trante discorrer sobre o tema “Horror e Infâmia”, abordando o conflito Israel x Hamas, 
o papel da mídia e o recrudescimento do antissemitismo a nível mundial.

Denis Rosenfield durante a brilhante palestra e, ao lado, com Lúcia Balassiano, 
Ana Marlene Starec, Sarita Schaffel e Helena Kelner.



Hasbará
A WIZO Rio de Janeiro marcou presença no impactante evento promovido pelo 

Grupo Facebook Verdade 24 Horas, sobre hasbará. O empreendimento contou com 
o apoio dos Grupos Artision, Safra, Menorah, Alef e do Clube Israelita Brasileiro - CIB. 
Cerca de 300 pessoas participaram das palestras do Adido-Militar de Israel no Brasil, 
Sr. Ilan Lavi, do especialista em contraterrorismo, Andre Lajst e assistiram a participa-
ção, através do sistema de vídeo-conferência, da radialista israelense, Rolene Marks. 
A tradução simultânea desta noite inesquecível, ficou a cargo da chaverá WIZO, Érica 
Saubermann Alem.

Os palestrantes André Lajst e o Adido Militar Ilan Lavi

Duas fotos de parte do público presente



WIZO Rio Grande do Sul

Segundo Encontro de Leitura
Um animado grupo debateu com o professor e escritor Jefferson Tenório, o livro 

“Um Herói Discreto”, de Mário Vargas Llosa, durante o segundo encontro de leitura. 
Após a excelente contextualização sobre a figura do herói na história literária feita 
pelo professor Jefferson, seguiu-se um caloroso debate. Foi um evento enriquecedor 
para as participantes.  

Aniversário
O Grupo Almah da WIZO Rio Grande do Sul, celebrou aniversário com uma alegre 

comemoração.  

O Grupo Lechaim em grande estilo numa comemoração interna



WIZO São Paulo

 Família Antal
A  reunião de grupos da WIZO São Paulo contou com a palestra do cônsul geral de 

Israel, Yoel Barnea, sobre o tema “Israel - Atual Situação” e “Justos entre as Nações - 
distinção póstuma outorgada à família de Antal Hencsey”.

Entre as 150 pessoas presentes, destacamos familiares do homenageado, como os 
bisnetos Agatha e Antonio Carlos Hencsey.

Nesta tarde de tantas emoções, o cônsul Barnea pontuou os motivos da merecida 
honraria a Antal Hencsey, da qual seus familiares muito se orgulham. Kol Hakavod!

A palestra do cônsul Yoel Barnea

A querida e charmosa família Antal com o cônsul Barnea e Iza Mansur



Relato
Na reunião de grupos da WIZO São Paulo, as chaverot receberam a visita de Revital 

Poleg, shlichá da Agencia Judaica, que contou sobre sua viagem a Israel durante a 
guerra com o Hamas.

Projeto Bat Mitzvá
As chaverot Clarisse Fajer, Gabriela Isman e Olga Aizemberg  receberam na sede 

da WIZO, a morá Miriam Baroukh e as alunas do Colégio Renascença, que participam 
do Projeto Bat Mitzvá, iniciativa  do Grupo Barak. Elas prepararam kits de higiene 
pessoal, acompanhados de bichinhos de pelúcia com mensagens carinhosas de cada 
aluna, para doação a instituições carentes.



Visita à Embaixada de Israel
Aluna vencedora do Concurso WIZO de Pintura e Desenho 2013 e sua professora, 

foram recebidas na embaixada de  Israel, em Brasília: Lá estiveram: Rachel Ungiero-
vsky, chaverá da WIZO Brasilia, o Adido, Lior Ben Dor, a aluna Angelica Yukari Sasaji-
ma, a Professora Daniela Cavalaro Oliveira, Vivienne Lauder, da WIZO Brasiíia e Rachel 
Abitbol Raschkovsky, Presidente do Centro.

WIZO Paraná

Bazar
A WIZO Paraná realizou um animado e bem-sucedido bazar, em parceria com a As-

sociação de Amigos do Hospital de Clinicas. Além de parte da arrecadação, o hospital 
recebeu também, roupas, sapatos e brinquedos do bazar. Parabéns à WIZO Paraná!

Alegria e animação das ativistas WIZO no bazar


