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WIZO Brasil

Novo Embaixador de Israel no Brasil
Mais jovem embaixador nomeado na história de Israel, o druso Reda Mansour as-

sumiu a diplomacia israelense no Brasil. Com dois filhos no Exército, ele obteve douto-
rado na Universidade de Haifa, lecionou na Faculdade de Defesa Nacional Israelense e 
é fluente em cinco idiomas. O novo embaixador de Israel foi recebido por lideranças 
comunitárias em um café da manhã realizado na FIERJ. Membro da comunidade 
drusa de Israel, Mansour tem como objetivo, estreitar as relações entre os dois países. 

“Precisamos mostrar que Israel é muito mais do que apenas o conflito com os 
árabes. Este é o nosso desafio”, disse o embaixador. Presentes, entre outras autorida-
des, Helena Kelner, presidente da WIZO Brasil, Sarita Schaffel, ex-presidente da WIZO 
Brasil e Lúcia Balassiano, presidente da WIZO Rio de Janeiro.



Spreading Light
Na última sexta-feira, 200.000 chaverot WIZO ao redor do mundo participa-

ram do Projeto Shabat – Espalhando Luz. Acendendo as velas de shabat, elas 
lançaram raios de luzes, simbolizando harmonia e esperança. Esta foi a maior 
aliança do povo judeu pela paz e pela solidariedade ao Estado de Israel.

No Brasil não foi diferente. Desde o Executivo da WIZO Brasil até os Centros 
espalhados por nosso país, todos aderiram imediatamente a esta notável mo-
bilização. Apresentamos algumas das fotos que registram a celebração deste 
Shabat Especial.

O executivo da WIZO Brasil aderindo ao Projeto
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WIZO Rio Grande do Sul

Exposição Tão Somente Crianças
A sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul sediou a exposição “Tão So-

mente Crianças: infâncias roubadas no Holocausto”. Com curadoria e coordenação 
do Museu do Holocausto de Curitiba, ela foi realizada numa parceria entre a WIZO 
Rio Grande do Sul, a Associação Casa de Cultura Beit Yaacov, o B´nai B ŕith e a Pro-
curadoria-Geral de Justiça.

Participaram da solenidade, o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati; o presiden-
te da Firs, Mário Cardoni; o presidente do Museu do Holocausto em Curitiba, Miguel 
Krigsner; o curador do Museu, Carlos Reiss; a presidente da WIZO gaúcha, Sophie 
Isdra; o presidente do B’nai B’rith, Pedro Gus; o procurador-geral de Justiça, Eduardo 
de Lima Veiga e o secretário da Segurança Pública do RS, Airton Michels. Compa-
receu também, a chaverá de Brasília, Ilana Trombka, assessora do Senado Federal e 
mentora da exposição nos salões do Senado no Distrito Federal.

“Esta iniciativa é fundamental por aprofundar nosso conhecimento sobre o que 
foi o Holocausto. Em Porto Alegre, essa reflexão já chegou à rede pública de ensino. 
A cidade leva aos jovens a lição de que precisamos respeitar as diferenças, exercitar a 
tolerância e, mais do que isso, o respeito”, afirmou o prefeito Fortunati.

A mostra contou com o patrocínio da Goldsztein Patrimonial e do Grupo Isdra; o 
apoio da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, da Confederação Israelita do Brasil, da 
Prefeitura de Porto Alegre, da Secretaria Estadual da Educação e da Embaixada de Israel.

A exposição foi destaque na mídia, através de reportagem da TV Globo e da co-
luna do renomado colunista, Paulo Gasparotto, entre outros.

A incansável dedicação das ativistas gaúchas garantiu o sucesso absoluto deste 
evento, tão essencial para a preservação da memória daqueles terríveis acontecimen-
tos, para que eles jamais se repitam. De parabéns o Centro gaúcho por esta magní-
fica exibição.

Destaque da exposição



O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati

Leitura
Em evento do Departamento de cultura da WIZO RS, ocorreu um rico debate sobre o 

livro “Cartas Lacradas”, de Dora Openheim. Mediado pelo escritor Rafael Ban Jacobsen, 
a animada discussão envolveu todos os presentes, sendo  o mediador muito elogiado.

Feira da Fraternidade
A 41ª Feira da Fraternidade da WIZO gaúcha, nas dependências do Colégio Isra-

elita Brasileiro, contou com mercadorias artesanais, bolsas, roupas, brechó, almoço 
de comida judaica, além de danças israelenses, desfile de moda infantil e recreação 
para as crianças.

Na abertura, os chazanim da SIBRA, Aninha e Cardon, entoaram os Hinos do Brasil 
e de Israel. O coral Kochavim do Colégio Israelita, regido pela morá Milene, participou 
do evento, que foi encerrado com a apresentação de danças do grupo Kadima.

Chaverot do Departamento de PromoçõesEncerramento com o Grupo de Danças Kadima

Fita inaugural é cortada por autoridades



Cerimônia de Plantio
A VIII Solenidade do Plantio, criada como uma forma de compensação ambiental 

pelo custo ecológico do uso de papel utilizado na revista da Feira da Fraternidade, 
foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Um ipê 
roxo foi plantado no Parcão, uma das praças mais conhecidas de Porto Alegre. 
A presidente do Centro RS, Sophie Isdra, teve a honra de efetuar o plantio, com 
a ajuda das chaverot do departamento de comunicação. Colaboraram também, 
colocando terra, o secretário Claudio Dilda e o Gerente do Parque. Várias pessoas 
falaram sobre o meio ambiente e a educação ambiental. Presente ao evento, o pre-
sidente da FIRS, Mario Cardoni. Concomitantemente, ocorreram duas exposições: a 
primeira, mostrando como Israel venceu o deserto e a outra, exibindo gravuras de 
crianças que ensinam a cuidar do planeta. 

Por ocasião do plantio, as crianças tiveram uma atividade de desenho, expondo 
posteriormente suas pequenas obras de arte.



WIZO Rio de Janeiro

Seminário WIZO Aviv Internacional
Danielle Balassiano Ptak e Simone Starec Wajsfeld do Centro WIZO Rio de Janeiro, 

representarão o Brasil no Seminário Aviv da WIZO Mundial, em Tel Aviv.
Entre os dias 02 e 06 de novembro, elas participarão de atividades, palestras, 

workshops e visitarão as instituições WIZO em Israel. Além disto, Danielle e Simone 
trocarão experiências com ativistas dos demais países participantes e adquirirão ferra-
mentas para auxiliar no crescimento ainda maior da federação brasileira.  

A WIZO Brasil congrega atualmente cerca de 300 ativistas, com idade até 45 anos. 
Este número cresce dia a dia e cada integrante constitui-se em mais  um elo desta 
gloriosa corrente.

Tzedaká no Dia das Crianças
A WIZO, representada pelas jovens chaverot do novo grupo Prachim, esteve no 

Lar da Criança Israelita Rosa Vaisman, para comemorar o dia das crianças, portando 
brinquedos, guloseimas e outros itens. Esta atividade focou, especialmente as crianças 
entre 1 e 5 anos, que frequentam a creche do Lar. Nossas chaverot também almo-
çaram com membros da diretora do Lar. Kol Hakavod às chaverot que realizaram a 
mitzvá da tzedaká.

Almoço com a diretoria do Lar



Nossas chaverot com as crianças

Celebrando Rosh Hashaná 5775
A celebração de mais um ano judaico congregou as chaverot cariocas na sede da 

WIZO. A primorosa fala do rabino Dario Bialer aliada ao comovente e vibrante toque 
do shofar realizado por Daniel Schaffel, neto da nossa querida ativista, ex-presidente 
da WIZO Brasil e da FIERJ, Sarita Schaffel, levou as chaverot a um sentimento de en-
cantamento. 

O subcentro Henny Landau, reuniu num jantar festivo, 150 ativistas e convidadas, 
que ouviram o relato da soldada do IDF, Yamit Cohen, sobre seu trabalho em Gaza. 
A exibição de um vídeo de agradecimento da WIZO Mundial, em relação ao apoio 
recebido das chaverot durante os conflitos no Oriente Médio, o belo toque do shofar 
feito pelo jovem Felipe Cusnir, filho da vice-presidente Suzane Danon Cusnir, os votos 
de Shaná Tová da presidente Lúcia Balassiano e a mensagem da WIZO Brasil, lida por 
Sheila Saubermann, foram também determinantes  para o sucesso da noite.

A bela soldada Yamit Cohen durante os festejos



Daniel Schaffel com o rabino Dario Bialer da ARI e encantando a todas com o toque do shofar

Emocionada, Sarita Schaffel com o neto Daniel, circundados pelas ativistas WIZO

 Mensagem da presidente da WIZO Rio,
Lúcia Balassiano, às chaverot

Mensagem da WIZO Brasil lida pela vice-presidente 
Sheila Saubermann 

O compenetrado Felipe Cusnir durante o toque do shofar



Sucot
Cerca de 100 chaverot compareceram à suká da ARI, para a comemoração de Sucot. 

Todas foram recebidas com carinho pelo rabino Sergio Margulies, que fez uma interes-
sante prédica sobre o chag. O acendimento das velas, as brachot e os cânticos entoados 
pelo chazan Oren Boljover e as  bênçãos com os quatro frutos típicos de Sucot, encanta-
ram as participantes. Um lanche festivo e o sorteio de brindes doados por amigos WIZO 
Rio, também ajudaram a fazer desta realização, mais um grande dia WIZO Rio.

Nossas líderes fazendo a brachá de Yom Tov

As bênçãos dos 4 frutos de Sucot



WIZO Minas Gerais

Exposição Tão somente crianças: Infâncias 
roubadas no Holocausto 

 
Emocionante a inauguração da exposição “Tão somente crianças: infâncias roubadas 

no Holocausto”, em Belo Horizonte, que contou com o apoio da WIZO de Minas Gerais, 
da Federação Israelita de MG, (Fisemg), da União Israelita de Belo Horizonte, da Associa-
ção Israelita Brasileira, do grupo Habonim Dror, do Consulado de Israel e da Prefeitura de 
Belo Horizonte.

Idealizada pelo Museu do Holocausto de Curitiba, com o propósito de promover a 
luta contra qualquer forma de discriminação e ódio, permanecerá aberta ao público na 
Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa até o dia 31 de outubro.

Alunos das inúmeras escolas públicas já agendadas estão sendo monitorados por jovens 
devidamente capacitados pelo Museu do Holocausto para prestar todo tipo de explanação. 

Dentre os presentes, autoridades, políticos, representantes de entidades. membros 
da comunidade judaica e não judaica. Destacamos o curador do Museu, Carlos Reiss, 
o conselheiro empresarial de cultura da Associação Comercial, Jorge Carlos Borges de 
Souza; a diretora de Políticas Públicas, Luciana Rocha Ferraz representando o prefeito 
Marcio Lacerda.

Após a execução dos Hinos do Brasil e de Israel, ocorreu o acendimento simbólico das 
velas representativas das vítimas da Shoá. Foram chamados para este ato, Helena Kel-
ner, presidente da WIZO Brasil; o Cônsul Honorário de Israel em MG, Silvio Musman;  o 
Secretário de Estado, Eduardo Bernis, neto de sobrevivente do Holocausto; o Presidente 
da Federação Israelita de Minas Gerais, Salvador Ohana; o ex-presidente da Federação, 
Marcos Brafman; a presidente de Na’amat Pioneiras, Ana Sarnowsky; o diretor do Museu 
do Holocausto, Carlos Reiss e, representando a WIZO Minas Gerais, Sarinha Vaintraub.

A prece dos mortos, El Maleh Rachamim, entoada pelo Rabino Leonardo Alanati, co-
moveu todos os presentes.

Os discursos ouvidos enalteceram os responsáveis pela mostra, entre os quais, o Mu-
seu do Holocausto e a Organização WIZO.

A dedicação e a perseverança das nossas ativistas WIZO foram fundamentais para a 
realização e o sucesso deste empreendimento

Kol Hakavod às chaverot deste importante Centro.



Maria Auxiliadora Buelli discursando Rabino Leonardo Alanati

Importantes ativistas na exposição

Helena Kelner 
acendendo a 
segunda vela



WIZO São Paulo

Concurso de Desenho e Pintura WIZO
Aconteceu na sede, a escolha do júri popular do concurso WIZO Pintura e Desenho 

2014, com o tema “Massada/Quilombo dos Palmares - a bravura de dois povos”.
Foram selecionadas: Lucia Barnea, consulesa de Israel; Iza Mansur, presidente WIZO 

São Paulo; Genia Migdal, do Depto. do Concurso; Roseli Ventrella,  da Secretaria de 
Estado da Educação;  Monique Dayan,  vice-presidente WIZO São Paulo; Rosa Motta, 
do Depto. do Concurso;  Tania Tarandach, diretora do Depto. do Concurso. Estão 
concorrendo 800 desenhos feitos por estudantes do ensino fundamental e médio da 
rede estadual de ensino.

WIZO Animada
A WIZO Animada em sua 2° edição, teve como tema o bem sucedido evento “O 

Circo”. A grande festa para a criançada aconteceu, com casa lotada, no Espaço Pátio 
Duo. A deliciosa comemoração do Dia das Crianças, teve oficinas, palhaçadas, shows,  
pipocas, sorteios, além de muitos comes e bebes  .

A tarde, organizada pelo jovem Grupo Zahav, da WIZO São Paulo,  movimentou 
grande público de baixinhos  e toda família. Nossos agradecimentos aos apoiadores 
que fizeram esta festa acontecer com tanto amor e sucesso!

Foto do Júri Oficial

As vibrantes chaverot 
do Grupo Zahav, 
divertindo a criançada

Quanto riso, 
quanta alegria ...



Justo entre as Nações
O cônsul de Israel em São Paulo, Yoel Barnea, discorreu sobre o título “Justo Entre 

as Nações”, concedido pelo Museu do Holocausto de Jerusalém. “Ele homenageia 
todo não judeu que, de alguma forma, ajudou a salvar vidas durante a Segunda 
Guerra Mundial”, explicou.

Esta honraria foi conferida, postumamente, a Antal Hencsey. Emocionado, Anto-
nio Carlos Hencsey, bisneto do homenageado, relatou a trajetória de seu bisavô e de 
sua família na Hungria, durante a invasão nazista.

 

Agatha Hencsey, Patricia e Antonio Carlos Hencsey com o pequeno Beni, Wilma Hencsey, Yoel Barnea e Iza Mansur
 

As chaverot paulistas cumprindo a mitzvá de Sucot

Sucot
Em Sucot, o Rabino Noah e sua esposa Pessy receberam um grande grupo de 

chaverot WIZO no Centro Judaico Novo Horizonte, para cumprir a mitzvá na sucá. As 
chaverot fizeram a benção sobre as quatro espécies: etrog, lulav, hadassim e aravot, 
que juntas, simbolizam a união do povo judeu.  


