
 

 
 

Aconteceu 
 

● A presença Wizo Rio no evento Pikudei, realizado pela Escola A. Liessin Sholem Aleichem na 
Barra da Tijuca, oportunidade em que várias vovós que integram nossos grupos foram 

brindadas com os trabalhos em torno de suas heranças familiares organizados por seus netos.  

 
 

● A presença Wizo Rio ao pré lançamento do cd de músicas em idish da também chaverá Wizo 
Rio Grupo Iachad, Clarita Paskin em residência de Sergio Niskier  ex Presidente Fierj. Clarita 
lança oficialmente sua obra no próximo dia 02 de Dezembro no CIB, a partir das 18 horas e 
toda a coletividade está convidada. Sucesso! 
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● A presença e participação total de grande número de ativistas da Organização de diversos 
grupos ao evento promovido pelo Hillel na noite do dia 10/11 no Teatro Oi Casagrande com 
participação dos jornalistas, Daniela Kresch, Guga Chacra, Embaixador de Israel no Brasil, 

Reda Mansour, sob direção de Osias Wurman , cônsul e jornalista e Michel Gherman, diretor 
Hillel e Escola Eliezer Steinberg Max Nordau.  Nossa chaverot mostraram acima de tudo , 

estarem sempre interessadas nos problemas e soluções de problemáticas relativas ao povo 
judeu e ao Estado de Israel.  



●  

 

 
● A participação de Ruth Cohen, Vice Presidente Wizo Rio  como entrevistada da noite que 
relembrou o Cristalnacht, " Noite dos Cristais" pela ARI, em 11/11. Testemunha ocular da 

história, Ruth deu o seu importante depoimento colaborando assim para que NUNCA MAIS, 
torne o Holocausto a acontecer, e também para o sucesso da realização de nossa parceira. 



Grande número de associados e chaverot prestigiaram o evento.  

 
 

 
 

●A realização na manhã do dia 12/11 em nossa sede de mais um animado Encontro de 
Conversação em idish.  



 
 

● A participação de nossa ex presidente e Titular da Coordenadoria de Comunicação Silene 
Balassiano ao lado do jornalista Victor Grinbaum do Seminário promovido pelo Centro de 

Cultura e História Judaica sob a temática " Serão nossos netos , judeus"? na tarde de 12/11.   
 

 
Na oportunidade a palestrante relatou suas experiências vivenciadas na Wizo e todo o esforço da entidade no 

cumprimento de seus objetivos principais que visam acima de tudo apoio total a educação judaica e também ao 
fornecimento de maior conteúdo cultural e de tradições a cada uma de suas participantes. 



 
● A realização em nossa sede na tarde do dia 13 da Reunião de Organização do Fashion Wizo 
Bazar edição 2014. Grupos estiveram presentes para resolver assuntos diversos pertinentes 

ao evento, que com toda certeza mais uma vez, será sucesso total!  

 
 

● A presença e prestigio de expressivo número de chaverot Wizo Rio  a apresentação do 
musical Yentl ocorrida na noite de 13/11 no Teatro Municipal de Niterói.  Quem foi, adorou! 

Parabéns ao valoroso elenco! 

 
 

● Nos Subcentros e Grupos 
 



● Ahuva Kestelman em sua reunião semanal contou como parte cultural com interessante 
trabalho apresentado pela chaverá Dália Stolnicki em nome do Grupo Tikvá, sobre A noite dos 
Cristais, Kristallnacht. O encontro prosseguiu com o relatório de todos os grupos que ao que 
tudo indica se preparam com animação para o próximo Wizo Fashion Bazar. 

 
● Banot Le Chaim, que em breve lança projeto de venda de mezuzot, realizou seu encontro 
com presença e participação total de suas ativistas recebendo no grupo nova chaverá. À 
Simone Burd, que agora passa a integrar o núcleo, nossas Boas Vindas! 

 
 

● Ramat Aviv também teve encontro esta semana, com discussão e debate sobre a situação 
em Israel e a coletividade fluminense. Foi em residência de Sonia Gorin, e com interesse e 

atenção de todas as presentes.  

 
 

● A realização de encontro promovido pelo Subcentro Henny Landau para arregimentar novas 



participantes e colaboradoras na noite de 13/11 em residência de Sarita Schaffel. 
Interessante trabalho de  apoio a respeito foi desenvolvido na oportunidade por Sheila 

Saubermann, especialista em Relações Humanas. 
 

 
 

Na oportunidade as presentes receberam para boas vindas as representantes Brasil Wizo Rio 
no Seminário Aviv Internacional Wizo Mundial realizado entre 02 e 06 de Novembro em Tel 
Aviv. Recém chegadas  Danielle Balassiano Ptak e Simone Starec Wajsfeld , Grupo Shamash 

eram uma alegria só, cheias de novidades e de muita energia, por tudo o que puderam 
aprender, vivenciar e participar nestes dias.  

 

 



 
E também para todos as representantes de grupo presentes, procedeu-se a entrega dos 

talonetes do Projeto Educação 2015 que com toda certeza será como sempre SUCESSO TOTAL! 
proporcionando melhores meios e recursos a centenas de jovens das escolas judaicas do 

Estado, participantes dos movimentos juvenis e leakot.  
 

  
 

Acontecendo 
 

 
 
 

 



Vai Acontecer  
 

● Dia 25 de Novembro, no Maison Vitalícia, Rua Nascimento Silva 478, Ipanema, Grande ação 
Wizo Rio em apoio a pacientes com câncer: Doação de cabelo para confecção de perucas a 

serem doadas a instituições credenciadas. Pensando em doar? ligue para a Wizo e cadastre-se. 
E apareça!  

 

 
 

●Dia  27 de Novembro, às 18 horas, no CIB palestra com a geriatra Dra Claudia Burlá. Evento 
organizado pelo subcentro Henny Landau. Compareça, prestigie e divulgue! Entrada Franca! 
 



 
 
● Dia 08 de Dezembro, às 14 horas Comemoração de Chanuká e Encerramento de Atividades 
Subcentro Ahuva Kestelman na sede. 

 
●Em Dezembro, primeira quinzena, FASHION WIZO BAZAR 

 
 
 

●Pela Coletividade: 
 

O Imperdível " O Relógio do Meu Avô" ! Exclusivamente no Cine Joia em Copacabana, 
de terça a sexta às 11.40 da manhã. 



 



 
 

 
 



 



 
●Wizo em Israel, no Mundo e no Brasil 

 
●Wizo Uruguai programa evento em Punta del Este para início de 2015. 

 
 

● Wizo SP radiante com o sucesso de seu passeio a Inhotim. As participantes apreciaram o 
evento, e com razão.  



 

Esta semana, nas dependências da Assembleia Legislativa de SP, em cerimônia com 
participação do Coral Sharsheret também foram divulgados os nomes dos vencedores do 

concurso anual de desenhos promovido por esta filial Wizo no Brasil. Mais um grande tento de 
nossas chaverot paulistas. 

 

 



 

Desenho vencedor de Pedro Paulo Carvalho da E.E. Valentim Gentil, em Itápolis. 

● Wizo RS, também feliz com o evento do Grupo Mehorot. e é claro com o passeio promovido a 
Gramado.  

  

● Wizo UK,  programando palestra de grande importância.  



  

● Wizo Panamá, aposta em ação de leilão de obras de arte. 

 

● Wizo Flórida lançando mais uma edição de seu livro de receitas. Agrado total! 

  
 



 
Mazal Tov e Parabéns 

 
● À Sheila Maleh, Grupo Simchá e Departamento de Sócias Subcentro Henny Landau, familiares e 

amigos pela formatura em Administração de Empresas pelo IBMEC  de seu filho Alain.  

 
 

● Às alunas da Escola Eliezer Steinberg Max Nordau, pela finalização de seu projeto " Bat 
Mitzvá".  

 
 



● À Eva Zylbergleid, Grupo Menorah, pelo nascimento em Israel de sua primeira bisneta.  
● À Rosane Bakman, Grupo Nili, familiares e amigos pelo casamento de sua filha. 

●À Rosangela Gruber Bernstein, Grupo Gal Or, familiares e amigos pela passagem dos 50 anos de 
seu esposo Marcelo. 

 
● À Dalia Shashoua Grupo Ramat Aviv, pelo Bar Mitzvah de seu neto Omri, em Israel. 

 
 

 

●  À aluna Beatriz Fischberg Blank, do Colégio Liessin 
Scholem Aleichem, 2º lugar no concurso anual do KKL Brasil, recebeu do Vice Presidente KKL RJ 
Hélio Koifman um Diploma de Árvores, plantadas em Israel, e um Tablet oferecido pela 
Newlink. — com Hélio Koifman em Colégio Liessin Scholem Aleichem. Beatriz é bisneta de nossa 
chaverá Sarita Fischberg Grupo Sinai, e sobrinha neta de Diane Meisler, Grupo Iachad.  
 

 
Aniversariantes da Semana 

RUTH SZAPIRO-SCHEIVA AVERBURG-14 
IDA CYNAMON-GALIL-14 



ADELIA HALALE-ANNE FRANK-15 
LINDA SALAMA-ANNE FRANK-SHEIVA AVERBURG-15 

ROSINHA ROSEMBLIT-YARDÊNIA-16 
BASIE KAPLAN-GENNY DAHIS-16 

EVELYN S. FRANCO-NILI-16 
DÁLIA SCHASHUA-RAMAT AVIV-16 

ELIANA GLASBERG-BEN GURION-18 
ADRIANE LEVY-SHAMASH-18 

SARA COHEN-GENNY DAHIS-20 
SIMONE STAREC WAJSFELD-SHAMASH-20 

RELLA KLAJMAN-AHAVÁ-21 
 

Nossa solidariedade a 
 

● Aos familiares, amigos, ex chaverot do Grupo e Chaverot do Grupo Yamit, Sobrinha Ana Lucia 
Plosk e família, pelo falecimento de Dulce Flaksman zl, ex chaverá do Grupo Rebeca Sieff. 
Sempre dedicada a causa Wizo, mesmo afastada sempre colaborou todas as vezes que solicitada, 
principalmente com o Grupo Yamit. Criou a casa Gutessen, empresa já consagrada no ramo da 
culinária judaica e sempre pronta a ajudar, deixou grande número de amigas.  

 
 

Mundo Judaico 

● Judeu e palestino lançam livro de receitas que reúne um pouco da miscelânea cultural 
de Jerusalém 

Em ‘Jerusalém’, os chefs compartilham seus segredos culinários e histórias pessoais 



 

RIO — Yotam Ottolenghi e Sami Tamimi nasceram e cresceram em Jerusalém: Sami, no leste 
muçulmano; Yotam, no oeste judeu. Detalhe: jamais se esbarraram por lá, o que só aconteceu 
décadas depois, quando ambos já moravam em Londres. Foram apresentados, ficaram amigos, 
descobriram suas histórias paralelas e viraram sócios da Ottolenghi, misto de delicatessen e 
restaurante espalhado por Londres (é meu porto seguro). Este ano, os conterrâneos, amigos, 
sócios e cozinheiros se juntaram para escrever um dos mais bonitos e emocionantes livros de 
gastronomia que tenho manuseado, “Jerusalém”, que, não por acaso, faturou o James Beard 
Award, o mais concorrido prêmio para edições de culinária. Merecido. 

“Jerusalém” acaba de ser editado no Brasil pelo selo Panelinha, da Companhia das Letras. É um 
livraço, não só pelo capricho da concepção, originalidade das receitas e as belas fotos que 
recheiam as suas mais de 300 páginas, como pelas histórias pessoais que os dois compartilham. E 
as incursões que fazem pelos mercados, cozinhas e mesas de uma das cidades mais antigas do 
mundo. Uma viagem. 

— A comida parece no momento a única força unificante em Jerusalém. O diálogo entre judeus e 
árabes, e com frequência entre os próprios judeus, praticamente não existe. Mas a comida parece 
muitas vezes derrubar essas barreiras. É possível ver pessoas fazendo compras juntas no mercado 
ou comendo em restaurantes de outros grupos — diz Ottolenghi, protagonista de “A culinária 
mediterrânea de Yotam Ottolenghi”, que passa no canal GNT. 

O livro é dividido em legumes (batata-doce assada com figos frescos), sementes e grãos (arroz 
basmati, arroz selvagem, grão-de-bico, groselha e ervas), sopa (feijão-branco com cordeiro), 
recheados (alcachofras recheadas com ervilha e endro), carnes (codorna assada na panela com 
damasco e tamarindo), peixes (cavalinha frita com beterraba dourada e molho de laranja), 
massas salgadas (torta de espinafre), doces (peras ao vinho branco com cardamomo) e 
condimentos (molho de tahine, coalhada seca...). 

— A gente se inspirou na riqueza de uma cidade de 4 mil anos de história, que mudou de mãos 
incontáveis vezes, que agora é o centro de três religiões, além de ocupada por uma variedade tão 
grande de moradores que deixaria a antiga Torre de Babel envergonhada — diz Yotam. 

Existe uma comida típica de Jerusalém? Afinal, estamos falando de uma cidade onde vivem 
monges gregos ortodoxos; padres ortodoxos russos; judeus da Polônia; judeus não ortodoxos da 
Turquia, Líbia, França e Inglaterra; sefarditas do Marrocos, Irã e Iraque; árabes cristãos e 



ortodoxos armênios; judeus iemenitas e judeus da Etiópia, Argentina e Índia; religiosas russas do 
Uzbequistão e ainda todo um bairro judeu, numa trama de sabores. 

A cozinha de Jerusalém é uma mistura de tudo isso. Ela é a capital mundial do quibe! O falafel 
está em todas, assim como os vegetais recheados, os legumes em conserva, azeites, grãos, 
especiarias e ... homus. E aqui o caldo entorna: quem primeiro amassou o grão-de-bico e misturou 
com pasta de gergelim— árabes ou judeus? Melhor deixar para lá. Como filosofam os amigos, 
quem sabe o velho homus acabe unificando os cidadãos de Jerusalém, se nada mais for capaz de 
fazê-lo? 

●"Hitler" faz turnê pela Alemanha para rodar filme de comédia politicamente incorreto 

Baseado em livro homônimo, filme Look Who’s Back imagina um retorno do ditador nazista à 
Alemanha dos dias de hoje. 

 

O desconhecido ator Oliver Masucci no papel do füher. 

Sem medo de controvérsia, será rodado na Alemanha o filme Look Who’s Back ("Olha quem está 
voltando", em tradução livre para o português). A comédia politicamente incorreta, nos moldes do 
longa Borat, é uma adaptação do livro best-seller homônimo de Timur Vermes e imagina o retorno 
de Adolf Hitler para a Alemanha dos dias de hoje. As filmagens oficiais começam amanhã, dia 8 de 
novembro. 

 

O ator pouco conhecido Oliver Masucci interpreta o líder nazista. Não ser "reconhecível" para o 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-109678/


grande público foi o que pesou na escolha do diretor David Wnendt (Wetlands) pelo protagonista 
de sua obra, já que ele terá de se "infiltrar" em situações banais. 

Look Who’s Back será rodado com o uso de câmeras escondidas, com a inserção de "Hitler" em 
situações cotidianas. Recentemente foi realizada uma ação de marketing para promover o filme 
e Masucci já circulou por Berlim usando o uniforme do ditador e chegou a participar de uma 
passeata de militantes de extrema direita (onde chamou os skinheads de "fracotes").A estreia 
de Look Who’s Back na Alemanha está prevista para outubro de 2015. 

● Incêndio na Mesquita da Cisjordânia pode ter sido problema elétrico 

 
 

As informações de que Colonos israelenses incendiaram nesta quarta-feira uma mesquita na 
Cisjordânia em um aparente ato de represália, segundo fontes palestinas, ao mesmo tempo que 
analistas debatem a possibilidade de uma nova Intifada, estão sendo desmentidas. 
A ação contra a mesquita teria acontecido  pouco antes do amanhecer perto do assentamento 
judaico de Shilo depois que dois ataques palestinos a facadas mataram, na segunda-feira, uma 
moradora de uma colônia do sul da Cisjordânia e um soldado israelense em Tel Aviv. 
"Os colonos incendiaram o primeiro andar da mesquita na localidade de Al-Mughayir, perto da 
cidade de Ramala, afirmou uma fonte dos serviços de segurança palestina. 
A polícia confirmou o incidente e abriu uma investigação. 
Também durante a noite de terça-feira, um coquetel molotov foi lançado contra uma antiga 
sinagoga na localidade árabe israelense de Shfaram, o que provocou danos leves. 
O templo não é utilizado atualmente para serviços religiosos. 
O ataque contra a mesquita teria ocorrido em um momento de crescente revolta palestina, depois 
que tropas israelenses mataram a tiros um manifestante no sul da Cisjordânia na terça-feira. 
 
A morte do jovem de 22 anos perto de Hebron aconteceu quando as tropas israelenses tentavam 
dispersar 150 palestinos que atiravam pedras e bombas incendiárias contra automóveis na 
colônia de Kiryat Arba. 
Um guarda de fronteira suspeito pela morte de um jovem palestino em maio na Cisjordânia foi 
detido nesta quarta-feira. 
Desde o início da atual onda de violência, há cinco meses, com o sequestro e assassinato de três 
adolescentes israelenses, pelo menos 17 palestinos morreram na Cisjordânia, segundo uma 
contagem da AFP. 
Nova Intifada 
Os distúrbios, iniciados há alguns meses, ficaram mais intensos nos últimos dias e passaram de 
Jerusalém Oriental anexada para a Cisjordânia ocupada e as comunidades árabes em Israel, 
aumentando o temor de uma nova Intifada (levante) palestina. 
Na terça-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou medidas de 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-484227/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-215110/
http://www.exame.com.br/topicos/cisjordania
http://www.exame.com.br/topicos/seguranca


segurança adicionais para enfrentar os crescentes protestos árabes. 
Ele aproveitou para criticar o presidente palestino Mahmud Abbas, que para Netanyahu "incita 
mais violência". 
Quase 10 anos depois dos segundo levante palestino (2000-2005), analistas israelenses 
questionam se a escalada da violência significa o início de uma nova Intifada. Mas o ministro da 
Defesa, Moshe Yaalon, considerou a análise prematura. 
"Não vemos massas saindo às ruas (na Cisjordânia). O que vemos em alguns lugares são jovens 
que participam no terrorismo popular e, principalmente, vemos agressores solitários", disse. 
"Então como chamamos? Não há dúvida de que se trata de uma escalada da violência. Esperemos 
para ver como chamá-la", completou. 
Yaalon pediu aos israelenses que permaneçam em alerta e afirmou que o país deve estar 
preparado para "a possibilidade de uma nova escalada". 
O secretário de Estado americano, John Kerry, viajou nesta quarta-feira a Jordânia para conversar 
com o rei Abdullah II sobre a situação em Israel e nos territórios palestinos, assim como sobre a 
campanha contra o grupo Estado Islâmico (EI) no Iraque e na Síria. 
A Jordânia tem o papel de guardiã dos locais sagrados muçulmanos em Jerusalém Oriental. 
No meio da semana entretanto as noticias de que a mesquita fora incendiada por colonos 
ortodoxos vem sendo desmentida. apuram-se as verdadeiras causas, que podem ter sido curto 
elétrico ou problemas de gás.  
 

 
●Homenagem a Arafat expõe rixa entre palestinos 

 

 
As celebrações em memória de Arafat, cujos palestinos nas ruas dos territórios palestinos o 
chamaram pelo nome de guerra, Abu Ammar, poderia ser a chance de selar a reconciliação que 
deu origem a um governo de unidade. Em vez disso, detona um crise e novas disputas. 
O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, acusa os líderes do Hamas de 
serem responsáveis pelos ataques e tentarem destruir o delicado processo de reconciliação 
assinado recentemente pelos dois rivais históricos. De Gaza, o Hamas respondeu, qualificando as 
acusações de “mentiras”, “insultos” e “desinformação”, acrescentando que “o povo palestino 
precisa de um presidente corajoso”. 
Em Gaza, quase nenhuma bandeira ou retrato de Arafat foram vistos nas ruas, numa prova de que 
o Hamas não está disposto a entregar o poder para a Autoridade Palestina de Abbas, sucessor de 
Arafat e líder do Fatah. 



Da penitenciária onde está preso em Israel, Marwan Barghuti, membro do Fatah e líder da 
segunda intifada (2000-2005), divulgou uma carta à imprensa: “Temos de pôr um fim imediato à 
cooperação de segurança, que faz dos policiais palestinos fantoches do ocupante. Devemos 
prosseguir com a escolha da resistência global e militar, que é ser fiel ao legado de Arafat.” 
Um dia após o assassinato de uma mulher e de um soldado na Cisjordânia e em Tel Aviv por 
palestinos, a polícia israelense anunciou nesta terça-feira um conjunto de medidas para reforçar a 
segurança e deu início a uma operação nacional contra pessoas que estão em situação ilegal em 
Israel. Apesar do aumento das forças de segurança em diversas áreas do país, a violência voltou a 
tomar conta da Cisjordânia, com a morte um palestino em novos confrontos com soldados 
israelenses nesta terça-feira. Em meio à tensão crescente, o presidente da Autoridade Nacional 
Palestina, Mahmoud Abbas, acusou Israel de provocar uma guerra religiosa.  
Em um discurso para milhares de pessoas por ocasião do 10º aniversário da morte do líder 
palestino Yasser Arafat, Abbas culpou o aumento das tensões na região à série de visitas de fiéis 
judeus a um dos locais mais sagrados de Jerusalém — conhecido pelos judeus como Monte de 
Templo e pelos muçulmanos como Esplanada das Mesquitas. Ele acusou Israel de tentar dividir a 
Esplanada das Mesquitas, comparando-a à experiência de um lugar sagrado na Cisjordânia que foi 
dividido entre os lados judeu e muçulmano depois que um israelense atirou contra 29 
muçulmanos há 20 anos. 
— Os líderes de Israel cometem um erro se pensam que podem dividir a Mesquita de al-Aqsa, 
como foi feito com a Mesquita Ibrahimi — disse. — Ao dividir as mesquitas, eles estão nos levando 
a uma guerra religiosa, e ninguém, muçulmano ou cristão, vai aceitar que Jerusalém seja deles. 
Jerusalém é a nossa capital e não haverá concessões. 
Nesta terça-feira, um jovem palestino foi morto durante os enfrentamentos com soldados 
israelenses perto da cidade de Hebron, na Cisjordânia. Imad Jawabreh, de 21 anos, foi baleado no 
peito, segundo fontes médicas palestinas. 
O confronto ocorreu em Al-Arroub, entre Belém e Hebron. O Exército israelense afirmou que se 
viu sob ameaça e decidiu disparar. Imad foi levado para o hospital, mas morreu em seguida. 
Outro enfrentamento deixou um ferido na passagem de Khursa, onde cerca de 150 palestinos 
atiraram pedras e coquetéis molotov em soldados israelenses, que responderam com tiros. Um 
palestino foi baleado. 

ISRAEL DESLOCA TROPAS PARA A CISJORDÂNIA 
O aumento dos confrontos levou Israel a reforçar as medidas de segurança no país. Unidades 
policiais foram deslocadas para as principais cidades, incluindo Tel Aviv e Jerusalém. O Exército, 
por sua vez, ordenou o deslocamento de centenas de soldados da Brigada Golani que estavam 
treinando nas Colinas de Golã para a Cisjordânia. 
— A polícia se encontra em estado de alerta máximo. Foram mobilizados milhares de agentes, 
oficiais, voluntários e reforços em todo o país para garantir a segurança pública — disse à agência 
AFP Luba Samri, porta-voz da polícia. 
Ainda de acordo com a porta-voz, a polícia reforçou a busca de entradas ilegais. Muitos palestinos 
ingressam em Israel sem permissão para trabalhar. 
As autoridades também pediram aos israelenses que permaneçam em alerta e informem sobre 
“qualquer veículo ou indivíduo suspeito”. E advertiram que será aplicada “tolerância zero aos 
autores de distúrbios”. 

ATAQUES COM FACAS 
O aumento dos confrontos levou Israel a reforçar as medidas de segurança. Na segunda-feira, um 



palestino da cidade de Nablus, na Cisjordânia, apunhalou um soldado israelense de 20 anos em 
Tel Aviv, que morreu em consequência dos ferimentos. Mais tarde, um agressor palestino 
esfaqueou três pessoas perto de um assentamento israelense na Cisjordânia, matando uma 
mulher de 25 anos. 
 

 
 
Após os ataques, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, convocou uma reunião de 
segurança em seu gabinete na segunda-feira à noite, em Jerusalém, e ordenou uma série de 
medidas contra o terrorismo, incluindo o reforço das forças de segurança na Cisjordânia e a 
demolição de casas de terroristas. 
Moradores de Tel Aviv começaram a expressar preocupação com a segurança. O ataque de 
segunda-feira marcou o primeiro na metrópole desde o início da onda de terrorismo que varreu 
Jerusalém e assentamentos nas proximidades. 
De acordo com o site Ynetnews, mais israelenses foram mortos em ataques terroristas em um 
mês do que em dois anos. Seis israelenses foram assassinados e cem ficaram feridos em ataques 
terroristas no mês passado. Nos últimos dois anos, as mortes por terror somaram cinco. 
 

● Canadense que se juntou às forças curdas vive em Tel Aviv 
 

Gill Rosenberg se mudou para Israel em 2004 e cumpriu pena numa cadeia americana por 
participar de esquema de fraude 
 

 
Gill Rosenberg. Canadense moradora de Tel Aviv se juntou às forças curdas de resistência - 
Reprodução/Facebook 
TEL AVIV — A canadense que se juntou às forças curdas de resistência que enfrentam o Estado 
Islâmico foi identificada nesta terça-feira por uma rádios israelense. 
Gill Rosenberg, moradora de Tel Aviv, de 31 anos, afirmou que entrou em contato com 



guerrilheiros curdos através da internet, antes de viajar ao Iraque para treinar em um de seus 
campos na fronteira com a Síria. 
A rádio revelou detalhes da vida da canadense antes de sua chegada à Síria. Gill se mudou para 
Israel em 2006, abandonando uma carreira de pilota na aviação civil, e serviu por dois anos nas 
forças de defesa israelenses. Em 2009 foi presa numa operação conjunta do FBI com a polícia 
israelense, por pertencer a uma quadrilha que posava como representantes da loteria, para 
roubar dinheiro de idosos americanos, e cumpriu pena numa penitenciária americana. 
— Eles são nossos irmãos, são boas pessoas. Eles amam a vida e se parecem conosco — disse Gill 
à rádio, ao explicar sua decisão de seguir para a zona de combate no Norte da Síria. 
Israel mantém laços militares, comerciais e de inteligência com os curdos desde 1960. Israel 
recentemente começou a perseguir membros da minoria árabe que lutaram ao lado do Estado  
 
 
● Estilista Diane von Furstenberg  doa US $ 12 milhões de dólares para Projeto de 
Restauração do Gueto Judeu de Veneza 

 

A afamada estilista Diane von Furstenburg, de origem judaica ( de nascimento Diane Simone 
Michelle Halfin)  e o  investidor imobiliário Joseph Sitt estão liderando um grupo de filantropos 
empenhados em um projeto de restauração do antigo gueto judaico de Veneza. O mesmo deverá 
incluir obras também no Museu Judaico lá existente e também na reconstrução de sinagogas da 
região.  

O objetivo do projeto é reparar os edifícios interligados, restaurando painéis dourados com 
características esculpidas a partir do século 16, e melhorar o fluxo de tráfego. O projeto também 
está incluindo uma galeria dentro do complexo com objetos religiosos feitos de prata. 

De acordo com a Biblioteca Virtual Judaica, "Em 1516, os doges, conselho governante de Veneza, 
debateu se os judeus deveriam ser autorizados a permanecer na cidade. Eles decidiram deixar os 
judeus permanecerem, mas sua residência seria confinado a Ghetto Nuova, uma ilha pequena, 
suja que acabou por se tornar o primeiro gueto do mundo. A palavra "gueto" é do ghetto italiano 
significa "lançando" ou geto veneziano significa 'fundição'. " 

O Conselho do Patrimônio Venetian, uma organização sem fins lucrativos, estará trabalhando no 
projeto dentro de seus escritórios em Veneza. O chefe do escritório de Veneza do Ministério da 
Cultura italiano, Renata Codello, está supervisionando o projeto. No âmbito dos programas da 
Unesco, a área do gueto também vai se tornar um local de Património Mundial da Unesco. 

Von Furstenburg declarou: "Por mais que esta renovação trate da preservação do passado e da 



rica história das comunidades judaicas de Veneza, sua realização nos dias de hoje, visa  o futuro. 
Todos nós somos responsáveis por garantir que as futuras gerações tenham acesso a estas 
histórias sobre a cultura humana e o progresso.   O projeto tem precisão de ser concluído em 
2016, ano em que se celebrará o 500] aniversário da criação do Gueto de Veneza.  

 
● Embaixador de Israel no Brasil, apresenta credenciais 

 

 
 
Em momento especial, apresentou suas credenciais a Presidente do Brasil Dilma Rousseff, o 
Embaixador de Israel no Brasil, Sr. Reda Mansur. A solenidade ocorreu no último dia 10 de 
novembro em Brasília com a presença do Ministro das Relações Exteriores, Sr. Luiz Figueiredo e 
do Assessor Especial da Presidencia da República para assuntos internacionais Marco Aurélio 
Garcia. o Embaixador na oportunidade fez-se acompanhar do vice embaixador Lior Ben Dor e do 
Adido de Defesa de Israel Sr. Ilan Lavi.  

●Aparelho israelense que remove espinhas é lançado no Brasil 

 

Segundo o fabricante, o no! no! Skin remove espinhas após duas aplicações de 10 segundos (Foto: 
ThinkStock) 

As espinhas são as grandes "vilãs" da vida de muita gente – adolescentes, principalmente. Na 



grande maioria dos casos, há três maneiras de remover as acnes. A primeira é "estourá-las" com 
os dedos, algo não muito recomendado pelo risco de a ação levar à formação de inflamações, 
cistos e cicatrizes. A outra é comprar cremes, cujas substâncias realmente tratam as erupções 
cutâneas, mas não trazem resultados rápidos. Fora isso, há a última (e cara) alternativa, que é 

recorrer a um dermatologista. A partir da semana que vem, entretanto, quem sofre com as 
espinhas poderá encontrar uma solução imediata, sem efeitos colaterais e com um custo-

benefício interessante: o no! no! Skin, dispositivo que usa soluções antes somente encontradas 
em consultórios para remover os abscessos. 

O no! no! Skin foi criado pela companhia israelense Radiancy. Fundada em 1998, a empresa 
passou os primeiros seis anos de vida fabricando equipamentos de estética e dermatologia para 

clínicas e consultórios. A partir de 2004, voltou-se para a venda de dispositivos para clientes 
comuns. "Quisemos transferir a nossa expertise para aparelhos que pudessem ser usados em casa 

e por qualquer pessoa", diz o presidente da companhia, Dolev Rafaeli. Em 2011, a Radiancy foi 
incorporada pela PhotoMedex, fabricante de equipamentos que tratam, em consultórios, males 

como psoríase e vitiligo. Após a operação, Rafaeli se tornou o CEO das duas empresas. 

 

no! no! Skin e no! no! Hair (Foto: Divulgação) 

O no! no! Skin é o segundo lançamento da PhotoMedex/Radiancy no Brasil. No ano passado, 
começaram as vendas do no! no! Hair no país. O aparelho usa uma tecnologia, chamada de 

Thermicon, que se baseia na transferência de calor para os folículos capilares. Em outras palavras, 
o dispositivo danifica o folículo, o que garante uma depilação com resultados, no mínimo, 

duradouros. "Antes de nós, só era possível encontrar algo semelhante em clínicas de estética e 
em dermatologistas. Hoje, qualquer um pode ter um equipamento desses em casa", diz Rafaeli. 

O executivo afirma ainda que o aparelho remove pelos em qualquer região do corpo. Para ser 
efetivo, a PhotoMedex/Radiancy recomenda que os clientes usem o no! no! Hair duas ou três 

vezes por semana. Após mais ou menos três meses, segundo a empresa, o ritmo de crescimento 
dos pelos diminuirá. "Não podemos dizer que a depilação é permanente, porque o tratamento 

depende da região do corpo e da quantidade de cabelos de cada um. Garantimos, porém, que a 
tendência é que a pele fique mais lisa", diz Rafaeli. O no! no! Hair está à venda no site oficial do 

dispositivo e em redes varejistas de todo o país. O preço fica em torno de R$ 800. 

Agora, até pelas boas vendas do removedor de pelos no Brasil, é a vez do no! no! Skin. o 
dispositivo faz o tratamento das espinhas por meio de uma tecnologia batizada de LHE (um 



acrônimo baseado nas palavras light, heat e energy – luz, calor e energia, em português). O uso 
do no! no! Skin é bastante simples: basta encostar o dispositivo sobre o abscesso. "Com duas 

aplicações diárias, com 10 segundos cada, a acne some", afirma Rafaeli. Ele ainda afirma que o 
uso de nenhum dos aparelhos causa dor. "Criamos algo que nem tratamentos caros, como o laser, 

consegue proporcionar." 

De acordo com a PhotoMedex/Radiancy, o no! no! Skin deve começar a ser vendido na semana 
que vem, em um e-commerce próprio, a R$ 599. Posteriormente, ele também será encontrado no 

varejo a preços semelhantes. 

A fabricante dos aparelhos faturou US$ 224 milhões no ano passado. Para 2014, a meta é atingir 
US$ 326 milhões. A expectativa da PhotoMedex/Radiancy é que o Brasil tenha um papel relevante 
nos próximos anos. "Acreditamos que a operação brasileira crescerá em um ritmo mais rápido que 

o dos outros 55 países em que estamos presentes", diz Rafaeli. 

 
 

Judaísmo e Sionismo.com 
 

Na última segunda feira, o Hillel Rio em conjunto com a Rua Judaica organizaram um 
interessante painel a respeito da atual situação em Israel. Na oportunidade estiveram 
conversando a respeito, os jornalistas Guga Chacra, Daniela Kresh e o Embaixador de 

Israel no Brasil Sr. Reda Mansour. Coube ao jornalista e Cônsul Honorário de Israel no Rio 
de Janeiro, Osias Wurman e ao Mestre em História, Diretor do Hillel e da Escola Israelita 
Eliezer Steinberg Max Nordau Michel Gherman a condução das importantes perguntas 

feitas. Confira o clip com o evento completo. Vale a pena! Embora não houve espaço para 
perguntas e respostas sempre é interessante saber o que pensam a respeito quem está 

frente a frente com a problemática. Basta passar o mause sobre a legenda e assistir.  
 

 

 
 

 
wizocomunicacao compartilhou um vídeo com você 
no YouTube  

 
 

 

http://www.youtube.com/attribution_link?a=BV3pBNxxFGo&u=/user/wizocomunicacao%3Ffeature%3Dem-share_video_user


 

NOVAS GUERRAS E EXTREMISMO - PANORAMA DO 
ORIENTE MEDIO EM CONFLITO - ISRAEL E PALESTINOS  
 
por Rua Judaica  

 
 
 

  

 

 
Horário Acendimento das Velas de Shabat 

.                         Benção das Velas: 14/11/2014 – 6ª feira – 18:53 h.  
 
                                   Motzaê Shabat:    15 /11/2014 – Sábado – 19:50h.                     
 

 

http://www.youtube.com/attribution_link?a=BV3pBNxxFGo&u=/watch%3Fv%3D39uTZLj5zds%26feature%3Dem-share_video_user
http://www.youtube.com/attribution_link?a=BV3pBNxxFGo&u=/watch%3Fv%3D39uTZLj5zds%26feature%3Dem-share_video_user
http://www.youtube.com/attribution_link?a=BV3pBNxxFGo&u=/channel/UC_t53uAlUirIaOaMxOksM5A%3Ffeature%3Dem-share_video_user
http://www.youtube.com/attribution_link?a=BV3pBNxxFGo&u=/watch?v=39uTZLj5zds&feature=em-share_video_user


● Acompanhe as notícias da Wizo em  
Todas as segundas, quartas e sextas feiras. 

E a Wizo está também no  
WIZO RIO NEWS 

Publicação Virtual da Wizo RJ 
Coordenadoria de Comunicação Wizo Rio de Janeiro 

Responsável: Silene Balassiano 
ABP 2726011 MT13003 
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