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WIZO São Paulo

Resultado do 
Sorteio

Yael Stainer ganhou a 
joia da Ilumini, sorteada pelo 
Grupo Tzehirot por ocasião do 
lançamento da coleção verão 
da loja Tufi Duek no Pátio 
Higienópolis. 

Heroísmo
Na reunião de Grupos realizada na sede da WIZO, as chaverot receberam a visita 

do Moré Ventura, que falou sobre “Heroísmo”, traçando um paralelo entre Chanuká 
e Massada.

Agenda
08 de Fevereiro, Domingo: Comemoração de Tubishvat na Praça Rosa Alves de Sou-
za, em Vila Mariana, das 10 às 14h00 com plantio de árvores, distribuição de mudas, 
lazer e animação ao ar livre para todas as idades – realização Grupo Tzehirot.
 
De 13 a 17 de Fevereiro: Excursão de Carnaval do Grupo Shoshana para Atibaia/
Monte Verde.
 
De 23 a 25 de Fevereiro: Excursão a Inhotim do Grupo Tzehirot –viagem para 
interessadas em arte e cultura. Lugares limitados. Informações com Helena na 
tesouraria, pelo telefone 3257-0100.
  



WIZO Pernambuco

WIZO Minas Gerais

XXIII Festival da Cultura 
Judaica - Chanuká 5775

A WIZO pernambucana participou do 
XXIII Festival da Cultura Judaica, no Co-
légio Israelita Moyses Chwarts. Os alu-
nos cantaram músicas de Chanuká, dan-
çaram e tocaram instrumentos musicais. 
A WIZO participou com uma barraca de 
produtos de Israel, além de comidas típi-
cas de Chanuká.

Simonne Azoubel, Sulamita Choze, Leia Leite, Jacy Averbuch e Leila Charifker no festival

Apresentação no Festival

Relatório Importante
A WIZO mineira recebeu da Assessora da Superintendência de Bibliotecas Públi-

cas e Suplemento Literário da Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, Sra. 
Marcela Cristina Ferreira, um relatório sobre a visita de escolas, alunos e do público 
em geral à Exposição “Tão Somente Crianças: Infâncias roubadas no Holocausto”. 
Compareceram mais de 2.000 alunos de 28 instituições de ensino e de 60 diferentes 
turmas. Entre as visitas agendadas e espontâneas, lá estiveram, 10.971 pessoas. Este 
foi um verdadeiro marco para a cidade de Belo Horizonte e um motivo de orgulho 
para a WIZO local, que tanto se empenhou para este evento.



WIZO Rio Grande do Sul

O Shabat Não Sai de Férias
A WIZO RS organizou uma extensa programação de férias para o litoral gaúcho. 

Na praia de Atlântida, ocorreu o primeiro dos shabatot, em conjunto com a SIBRA, 
inaugurando as atividades do já conhecido “Shabat Não Sai de Férias”. O tradicional 
evento congregou um grande número de participantes.

A presidente Malvina Dorfman durante o shabat

Presença grande de veranistas no shabat Programação extensa, mesmo durante as férias



WIZO Pará

Troféu
Por ocasião do encerramento do ano 
letivo de 2014, a escola de educação 
judaica para crianças do Centro 
Israelita do Pará - “Beit Sefer Marcos 
Serruya” -, conferiu à WIZO Pará o 
troféu “Amigo 2014” pelo apoio 
WIZO às atividades da escola. 

A chaverá Cota Aben-Athar 
entregando o troféu à 

presidente Esther Luna Bemuyal

Chanuká
Uma animada celebração de Chanuká foi promovida pela WIZO Pará e pelo Grupo 

Kadima Bnei Akiva no salão de festas da Sinagoga Shaar Hashamain. Além do acen-
dimento das velas da chanukiá, os presentes participaram de jogos e do concurso das 
chanukiot.

Esther Luna Bemuyal,  Vichy Schleich, Roseluz, Deborah e Sarah Cortês no concurso de chanukiot



Encerramento das 
Atividades

O encerramento das atividades de 2014 
foi festejado pelas chaverot da WIZO 
Pará com alegria e o sentimento de dever 
cumprido. O grupo WIZO se reuniu na 
residência da chaverá Miriam Barcessat 
para uma confraternização, que contou 
com troca de presentes e sorteios.

As chaverot Oro Rascovski e Perola 
Benguigui trocam presentes no 

encerramento das atividades

WIZO Rio de Janeiro

Agenda


