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WIZO Brasil

XXII Congresso Territorial Esther Carvalho
Com a honrosa presença de Rivka Lazovsky, pre-

sidente do Executivo da WIZO Mundial, estaremos 
reunidas no dia 25 de outubro de 2015, no Wind-
sor Plaza Hotel, no Rio de Janeiro, para a realização 
do XXII Kinus Territorial da WIZO Brasil. 

Rivka Lazovsky nasceu no Uruguai e imigrou para 
Israel em 1967. É filha da lendária ativista Anita Ja-
mitovsky Z’L, que atuou como presidente da WIZO 
Uruguai e, em Israel, como Chairperson do Depar-
tamento Latino-Americano da WIZO Mundial. 

Rivka é professora e autora de 4 livros, além de 
58 artigos e relatórios. Criou farto material educati-
vo para as Federações WIZO ao redor do mundo e 
colabora com a WIZO Review.

Em Israel, Rivka iniciou sua participação na WIZO Aviv. Em 1988, foi convidada a 
integrar o Departamento de Educação e, em 1990, foi eleita Chairperson do Departa-
mento de Organização da WIZO Mundial. Na ocasião, foi responsável pela realização 
de diversos Seminários Aviv.

Rivka atua desde 2012 como presidente do Executivo da WIZO Mundial. É fluente 
em espanhol, inglês e hebraico, e entende francês, português, yiddish, ladino, alemão 
e italiano.

Compareçam e prestigiem este importante encontro! 
As inscrições para o Kinus, poderão ser enviadas à secretaria da WIZO Brasil, pelo 

e-mail wizobrasil@terra.com.br ou através do site www.wizobrasil.com.br.
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Kabalat Shabat Global
Pelo 2º ano consecutivo, a WIZO Mundial está 

mobilizando suas chaverot para celebrarem o Sha-
bat Global.

Este ano, o Brasil está em festa! Teremos o pri-
vilégio de contar com a presença da Chairperson 
da WIZO Mundial, Rivka Lazovsky, no Kabalat Sha-
bat do dia 23 de outubro, a partir das 17:45 hs, na 
Associação Religiosa Israelita – ARI. 

Convidamos todas as chaverot cariocas e as chaverot dos demais estados do Brasil 
a participarem desta comemoração.

Merecimento
Por iniciativa da Vereadora Teresa Bergher, a presidente da WIZO Bra-

sil, Helena Kelner, será merecidamente homenageada com o conjunto de 
Medalhas Pedro Ernesto, no próximo dia 06 de outubro, às 18:30 hs., pelo 
trabalho realizado em prol de nossa instituição. A Sessão Solene ocorrerá no 
plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Este é um reconhecimento 
ao trabalho desenvolvido pela Federação WIZO Brasil. Convidamos todas as 
chaverot a compartilharem conosco desta celebração, no Plenário Teotônio 
Villela do Palácio Pedro Ernesto, na Praça Floriano, s/n – Cinelândia.



Candidata à Presidência
da WIZO Brasil

Silene Balassiano, ex-presidente da 
WIZO Rio de Janeiro e atual Titular da Co-
ordenadoria de Comunicação da WIZO 
Rio, é a candidata à presidência da WIZO 
Brasil para o triênio 2015-2018. 

Silene é Bacherel em Comunicação So-
cial pela UFRJ, com especialização em Pu-
blicidade, Propaganda, Marketing e Rela-
ções Públicas. Ingressou na WIZO Rio de 
Janeiro, em 1977 e é chaverá do grupo 
Kalaniot. Exerceu a presidência da WIZO 
Rio, de 2003 a 2009.

Silene será aclamada durante o XXII 
Kinus Territorial Esther Carvalho, no dia 
25 de outubro, no Rio de Janeiro. 

WIZO Brasília

Livro da vida
O grupo Aviv da WIZO Bra-

sília produziu um criativo ca-
lendário judaico, com belas 
ilustrações e lindas frases sele-
cionadas pelas chaverot. É uma 
excelente lembrança para o ano 
que se inicia.



Chalá Bake
As chaverot da WIZO Brasília que se reuniram para a realização  

do evento fizeram uma alegre confraternização em torno do Chalá 
Bake. Kol Hakavod!

WIZO Minas Gerais

Dia da Comunidade
A WIZO Brasília realizou, com sucesso, o Dia da Comunidade, que contou com 

atrações variadas. A arkadá do grupo de danças do CIB, liderado por Marcelo Foks, 
do Rio de Janeiro, alegrou todos os presentes. Parabéns!

Eleições
A chaverá Helena Berger foi aclamada como presidente da WIZO Minas Gerais para 

o triênio 2015-2018. De tradicional família sionista, Helena é filha da ex-presidente 
do Centro mineiro, Malvina Kuperman, Z’L. O Executivo da WIZO Brasil parabeniza a 
chaverá Maria Auxiliadora Delgado Buelli por seu trabalho como presidente da WIZO 
mineira e deseja à Helena Berger e seu Executivo, uma gestão próspera e de sucesso.

95 Anos de Existência
A WIZO Minas Gerais celebrou os 95 anos da WIZO Mundial com uma palestra, abor-

dando o alcance da WIZO e seus objetivos. Seguiu-se outra interessante palestra sobre pin-
tura, do renomado muralista mineiro, Rogério Fernandes. A confraternização foi encerrada 
com um lanche e um bolo comemorativo pela passagem do 95º aniversário WIZO. 



WIZO Paraná

WIZO Rio de Janeiro

Mega Chalá Bake
Lideradas pela presidente Sarita Kulysz, as chaverot da WIZO 

Paraná participaram com alegria do Mega Chalá Bake. 
Kol Hakavod a todas! 

WIZO Rio de Janeiro

Kol Hakavod a todas! 

Benemerência
Fiel aos propósitos de fortalecer os laços de amizade entre a comunidade judaica e a 

comunidade maior, a presidente e a vice-presidente da WIZO Rio, respectivamente, Lucia-
na Burlá Cukierman e Lúcia Balassiano, juntamente com a chaverá Gerty Fainstein, do sub-
centro Scylla Schneider, efetuaram uma doação para os projetos do Hospital Pró-Criança 
Jutta Batista. Dirigido pela Dra. Rosa Celia Pimentel, o hospital atende, com tratamento 
médico de ponta, a população infantil menos favorecida do país. O donativo resultou de 
diversas ações promovidas por nossas ativistas, e, em especial, da iniciativa de Gerty Fains-
tein, que, ao celebrar seu 80º aniversário, abriu mão dos presentes, solicitando doações 
em benefício do Hospital. Foi uma tarde de carinho, amor e solidariedade. 

Lúcia Balassiano, Dra. Rosa Celia Pimentel, Gerty Fainstein e Luciana Burlá Cukierman,



Rosh Hashaná do subcentro Henny Landau
Além da celebração na sede, chaverot do subcentro Henny Landau comemoraram a 

data em animado jantar no CIB. A presença maciça de todos os grupos deu o tom de 
congraçamento e alegria ao festejo. As chaverot ouviram a mensagem de Shaná Tová 
e o toque do Shofar do Rabino Tzipel, do Kolel Rio. A presidente da WIZO Rio, Lucia-
na Burlá Cukierman e Sheila Maleh, presidente do subcentro, desejaram às presentes, 
saúde e paz para 5776. Helena Kelner, presidente da WIZO Brasil, também presente ao 
evento, desejou um Shaná Tová e agradeceu o trabalho desenvolvido pelas chaverot 
em nossa Organização. A animação a cargo de Haroldo Goldfarb e Clarita Paskin e a 
arkadá dirigida pelo coreógrafo Marcelo Foks, tornaram a noite inesquecível. A WIZO 
Rio de Janeiro deseja a toda a coletividade judaica Brasileira, Shaná Tová Umetuká!

Grupo animado de chaverot Aviv confraternizando durante o festejo

Luciana Burlá Cukierman e a presidente 
do subcentro, Sheila Maleh

Helena Kelner, presidente da WIZO Brasil, 
desejando um ano doce



Rabino Dario Bialer tocando o Shofar  Luciana Cukierman com Freyda Levacov

Celebrando Rosh Hashaná na Sede
A chegada do novo ano judaico foi motivo de festa para as ativistas WIZO. Linda 

tarde realizada na sede, foi organizada pelo subcentro Ahuva Kestelman, para festejar 
a chegada de mais um novo ano judaico. Unidas pelo espírito de congraçamento, as 
chaverot ouviram o interessante trabalho compilado por Genny Bluvol, do grupo Genny 
Dahis, da obra do Rabino Jonathan Sacks, sobre a chegada de uma nova etapa de vida.

Impactantes, a prédica e o toque do Shofar do Rabino Dario Bialer, da ARI, que resgatou 
nas presentes, os sentimentos de pertencimento, doação e esperança. 



Jubileu de Ouro
 A WIZO Rio foi uma das convidadas 

especiais da celebração dos 50 anos de 
fundação da Escola Municipal Roma. 
Parceira WIZO, a escola, dirigida pela 
Professora Leila Maria Brasiliense, abre, 
anualmente, suas portas para a reali-
zação do WIZO Fashion Bazar. A WIZO 
Rio colabora, com carinho, através da 
doação de itens necessários aos alunos, 
como instrumentos musicais, apare-
lhagem de som e de refrigeração para 
as salas de aula. Estes são gestos que 
fortalecim os laços afetivos da comuni-
dade judaica com a comunidade maor. 
Representaram a WIZO, a presidente Luciana Burlá Cukierman e a chaverá do grupo 
Simchá, Giselle Cristoff Rozenthal, que abraçarem as representantes da escola e as-
sistiram à bonita apresentação musical dos alunos. A Escola Roma faz jus ao slogan 
do convite: “O mundo é o que fazemos dele em cada lugar e em cada momento”.

O grupo Genny Dahis prestigiando o trabalho de sua chaverá  Genny Bluvol



WIZO São Paulo 

Iamim Noraim
O chazan Samy Cytman fez uma palestra na sede sobre os Iamim Noraim, des-

tacando a importância dos símbolos utilizados, como o shofar, cujo som nos instiga 
a olharmos para dentro de nós mesmos. Os adolescentes Rafael e Felipe Mautner e 
Rodrigo Rappaport tocaram o shofar, emocionando os presentes.

Yom Yun
A WIZO-SP reuniu suas voluntárias para um dia dedicado ao conhecimento e à 

integração – o Yom Yun. As dinâmicas de grupo, a cargo da psicóloga Tatiana Werni-
koff, visaram o desenvolvimento das habilidades pessoais das participantes.

O executivo da WIZO São Paulo agradeceu a participação das chaverot cariocas, Nelly 
Starec, assessora de Relações Institucionais da WIZO Brasil e de Silene Balassiano, Coorde-
nadora de Comunicação da WIZO-RJ, que enriqueceram sobremaneira este Dia de Estudos. 



Dia Doce
Foi na sede da WIZO São Paulo, 

a realização do bem-sucedido Dia 
Doce, nas proximidades de Rosh 
Hashaná, organizado pelo Grupo 
Tzehirot. Na ocasião, foram reven-
didos doces, tortas e demais itens 
doados á WIZO, visando a arreca-
dação de fundos para as obras be-
nemerentes. Kol Hakavod!

WIZO Rio Grande do Sul

Agenda
30/09 - Festividade de Sucot no Centro Judaico Novo Horizonte.

13/10, às 14h30 - Tarde surpresa na WIZO-SP, dedicada especialmente às chaverot, 
programada pelo Departamento de Concurso.

20/10, das 14h às 17h - Exposição dos quadros do Concurso WIZO de Pintura e 
Desenho para eleição do Premio Júri Aberto. 

Reveillon 2016 - O Grupo Shoshana, está preparando um réveillon inesquecível. 
Serão seis dias e cinco noites, dez refeições e mais a ceia da virada do ano no 
Carlton Hotel em Limeira, com passeios por Água de São Pedro, Campinas e 
Holambra. Não fique de fora dessa. 

Identidades Esquecidas
O grupo Almah promoveu a palestra sobre Identidades Esquecidas – Cristãos Novos  

e Marranos no Brasil, do Dr. Helvécio Aguiar. Ele abordou o tema a partir da descoberta 
de sua própria identidade judaica, através de histórias peculiares e interessantes. 



Visita ao Lar 
das Crianças

O Grupo Prachim da 
WIZO RS, realizou, no Lar 
da Criança Anne Frank 
uma divertida atividade 
com crianças dos 7 aos 
9 anos. Após ouvirem a 
leitura da história “Nico 
e Anita e as Aventuras 
no Rio Ariranha”, que 
trata da preservação 
do meio ambiente, 
cada criança foi presente-
ada com uma casa, gentilmente doada 
pela Eu Amo Papelão. Em seguida, as crianças pinta-
ram e decoraram as casas, com base no aprendizado da história. 
Foi uma tarde de animação e solidariedade.

-
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O Grupo Prachim da 
WIZO RS, realizou, no Lar 
da Criança Anne Frank 
uma divertida atividade 

Novo Grupo Jovem
Em um encontro caracterizado 

pela alegria e descontração, jovens 
chaverot que estão formando um 
grupo WIZO, reuniram-se com as 
componentes do Departamento 
Aviv, a Assessora da Diretoria e a 
Vice-Presidente do Departamento 
de Comunicação. O momento cultural, apresentado pelas jovens, versou sobre a fes-
tividade de Rosh Hashaná e Patricia B. Menda Oliszewski fez um depoimento sobre o 
trabalho dos grupos jovens. Seguiu-se um jantar com comidas típicas, elaborado pelo 
Departamento Aviv. A WIZO/RS, certamente sairá engrandecida pela criação deste gru-
po, que receberá o nome AVIV. Bons trabalhos!



Palestra
O Grupo Prachim organizou uma palestra com Jacques Fux e Lina Wainberg sobre 

a inusitada temática,  Brochadas - título do último livro de Jacques, com enfoque na 
cultura, história e literatura judaica. Ao final, houve uma sessão de autógrafos.

O Olhar das Mulheres Judias
Sucesso absoluto o 2º encontro do ciclo de conversas O Olhar de Mulheres Ju-

dias, realizado no Restaurante Marcos, no Bourbon Country. Mais de 60 convidadas 
tiveram o privilégio de ouvir a palestra de Judith Scliar, que, com muita competência 
falou sobre as mulheres de destaque, desde os tempos bíblicos até a atualidade. A 
apresentação foi enriquecida com documentários sobre a vida e obra das mesmas. O 
Grupo Meorot-Anna Goldstein considerou o evento um importante empreendimento 
na busca de agregar e divulgar conhecimento sobre judaísmo. 



Raízes Judaicas na Cracóvia
O evento Raízes Judaicas na Cracóvia – Cenários de Kasemiers, promoção do Gru-

po Chai, contou com cerca de 60 pessoas que assistiram a excelente apresentação 
do Prof. Tiago Halewicz. A abordagem histórica, mercantil e cultural apresentada, 
entusiasmou a plateia. Foi um ótimo momento de aprendizagem e confraternização.


