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WIZO Brasil

XXII Congresso Territorial WIZO Brasil 
Esther Carvalho

Com a honrosa presença da Presi-
dente do Executivo da WIZO Mundial, 
Sra. Rivka Lazovsky, que veio especial-
mente de Israel, foi realizado o XXII 
Congresso da WIZO Brasil Esther Carva-
lho. Prestigiaram o evento, mais de 100 
chaverot de sete Centros da Federação 
brasileira, brilhantemente apresentado por Susana Wofchuk, vice-presidente da WIZO 
Brasil no RS.

Ativistas dos Centros Brasília, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul e São Paulo, cumprindo as normas democráticas da nossa insti-
tuição, que determina a alternância de poder, aclamaram a nova presidente Silene 
Balassiano e suas vices, Lúcia Balassiano e Nelly Starec para a gestão 2015/2018.

O Congresso, que levou o nome de Esther Carvalho, prestou uma homenagem a 
esta proeminente ativista mineira, que se destacou à frente da WIZO Minas Gerais, 
imprimindo ao Centro um intenso viés  intelectual, devido à sua extensa cultura ju-
daica e não judaica. Muito emocionada estava a sua filha Elizabeth Bronfen, também 
chaverá da WIZO Minas Gerais e ex-presidente daquele Centro, que prestou um elo-
quente depoimento sobre Esther Carvalho..

Abertura do Kinus e a mesa principal: Rivka Lazovsky, Helena Kelner, Ana Marlene Starec e Luciana Cukierman



No Kinus, homenagens especiais foram prestadas às queridas chaverot Alegre 
Bromfman da WIZO Paraná, Margarida Krasiser, da WIZO Minas Gerais e Sarita Fisch-
berg, da WIZO Rio de Janeiro, por suas atuações em nossa Organização.

Foram outorgados os títulos de Membros Honorários da WIZO Brasil, às chaverot 
Helena Kelner, que finalizava sua gestão de seis anos à frente da Federação e Doris 
Zlatkin, integrante do executivo da WIZO Brasil e ativista WIZO há mais de quatro 
décadas.

Helena Kelner recebeu das mãos de Rivka Lazovsky o honroso “Diploma Rebecca 
Sieff”, a mais alta condecoração conferida pela WIZO Mundial, como reconhecimento 
de seu desempenho à frente de nossa Federação. Rivka Lazovsky também presenteou 
Helena com uma bombonière de Israel, gravada com uma bela dedicatória.

Em seu discurso de despedida, Helena Kelner ofereceu a cada componente do seu 
Executivo uma placa, em agradecimento pela parceria recebida durante os seis anos 
de sua gestão. Um carinho especial foi dedicado à querida chaverá gaúcha Teresinha 
Sandler, conselheira de todas as horas, que muito apoiou e colaborou com Helena 
durante toda a sua gestão.

Com o salão lotado, Rivka Lazovsky fez uma vibrante apresentação  sobre a atua-
ção e abrangência dos projetos da WIZO Mundial, com a utilização de vídeos legen-
dados em Português. Sua fala empolgou as chaverot, motivando-as ainda mais para 
o trabalho WIZO.

A aclamação da nova presidente da WIZO Brasil, Silene Balassiano e suas vices, foi 
efusiva, com as chaverot aplaudindo de pé. Silene ouviu, com emoção, as carinhosas 
saudações de Rivka Lazovsky, do presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, 
Paulo Maltz, da Vereadora Teresa Bergher, da Presidente de Honra da WIZO Brasil, 
Ana Marlene Starec e de Helena Kelner.

Num discurso empolgado, Silene Balassiano agradeceu a todos, frisando a impor-
tância do engajamento comunitário para a preservação da cultura judaica e de nossas 
raízes.

Silene recebeu o carinho de seus familiares, de suas amigas do grupo Kalaniot, de 
todas as chaverot WIZO e dos convidados presentes.

À Silene Balassiano, desejamos votos de sucesso em sua gestão e um caloroso
Mazal Tov!

Kabalat Shabat Global
Durante sua visita ao Rio de Janeiro, Rivka Lazovsky participou do Kabalat Shabat 

Global, no dia 23 de outubro, na Sinagoga da ARI, cercada pelo carinho das chaverot 
cariocas. Em seguida foi recepcionada por Helena Kelner com um lindo jantar.



A apresentadora Susana Wofchuk em ação A brilhante participação de Rivka Lazovsky

Helena Kelner recebendo o título de Membro 
Honorário da WIZO Brasil

Doris Zlatkin recebendo o título de Membro 
Honorário

 

A numerosa delegação do Rio de Janeiro no Kinus



Elisabeth Bronfen emocionada com a placa em 
homenagem à sua mãe Esther Carvalho

Alegre Bromfman com os diplomas conferidos pela 
WIZO Mundial e pela WIZO Brasil

As chaverot brasilienses durante o Kinus com Rivka Lazovsky

As chaverot de Minas Gerais com Rivka Lazovsky 



As gaúchas com a presidente do Executivo da WIZO Mundial, Rivka Lazovsky

As chaverot paulistas com Rivka Lazovsky e Helena Kelner

Margarida Kraiser recebendo a bonita homenagem Sarita Fishberg durante a homenagem recebida com a 
chaverá Clara Novikov e com Helena Kelner



O Executivo da WIZO Brasil com as placas recebidas de Helena Kelner

Helena Kelner, Tania Holperin, Susana Wofchuk e 
Doris Zlatkin

Teresinha Sandler, Etejane Coin, Malvina Dorfman, 
Aviva Avritzer e Ruth Cohen na mesa principal

Helena recebe de Rivka o Diploma Rebecca Sieff

Teresinha Sandler, Membro Honorário da WIZO Brasil 
e amiga de todas as horas

Silene Balassiano, Vereadora Teresa Bergher, Helena 
Kelner e Paulo Maltz

Silene Balassiano profere seu discurso com as vices, 
Nelly Starec e Lúcia Balassiano



Alegria durante o jantar de shabat 

Silene recebe o carinho das chaverot do 
grupo Kalaniot

Silene Balassiano, Rivka Lazovsky, Nelly Starec, 
Marlene Starec e Teresa Bergher

Silene Balassiano com a presidente da WIZO Rio de 
Janeiro, Luciana Cukierman

O grupo Atzmaut com a vice Nelly Starec


