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Parabéns, WIZO Brasil! 

A WIZO RS comemorou os 90 anos da WIZO 
Brasil com um almoço festivo no Hotel Plaza São 
Rafael. Na ocasião, um video sobre a história da 
instituição no país foi lançado, bem como a revista 
anual da WIZO RS, além do Projeto 

http://us11.campaign-archive2.com/?u=0249a96914bbc4c6ffacab2e9&id=e607feac45&e=e537d8f7eb
http://us11.campaign-archive2.com/?u=0249a96914bbc4c6ffacab2e9&id=e607feac45&e=e537d8f7eb


 

Tzedaká. Michel Dorfman abrilhantou o evento 
com suas belas interpretações no teclado. 

 

 

 

 

 

 

 



Álbum completo do almoço: clique aqui 

 

 

 

Clique na imagem e assista ao video dos 90 anos da 
WIZO no Brasil. 

 
 

 

Te Conecta 3 e o empreendedorismo 
feminino 

Mais uma vez, o evento Te Conecta foi um sucesso. 
Seis jovens empresárias e uma 
excelente moderadora deram show contando suas 

https://www.facebook.com/wizosul/media_set?set=a.626775720836710.1073741886.100005128627819&type=3&pnref=story
https://www.youtube.com/watch?v=KyV0S2HzQx0


 

experiências profissionais e suas formas 
inovadoras de empreender. 

 

  

 

  

Álbum completo do evento: clique aqui 

 

 
 

https://www.facebook.com/arieljcenter/photos/?tab=album&album_id=1268920513160123


 

Confraternização pré Rosh 
Hashaná 

 

Chaverot WIZO reuniram-se para uma 
comemoração pré Rosh Hashaná com toque de 
Shofar. Os rabinos Ari, da Uniao Israelita e 
Marcos, do Centro Israelita, levaram suas 
mensagens sobre a oportunidade de recomeçar e 
de manter vivas as tradições. 

 

  

 
 

 

Humor judaico 

O Grupo Liora promoveu uma palestra com 
Leniza Menda e Jaques Wainberg sobre o humor. 



 

O público se deleitou com o bate papo, que 
abordou o humor judaico com enfoque nos autores 
israelenses. 

 

  

 
 

 

47 anos de amor de dedicação 

Foi com muita emoção e alegria que o Grupo Bror 
Chail comemorou em um Happy Hour, na 
residência da chaverá Gita Kadranel, seus 47 anos 
de uma convivência muito fraterna e profícua em 



 

benemerência e judaísmo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jantando com Leonardo da Vinci 



 

O Grupo Koach promoveu um belíssimo evento no 
mês de setembro. Com o tema "jantando com 
Leonardo da Vinci", mais de 100 mulheres 
reuniram-se no restaurante Dado Bier para 
ouvir Tania Bian discorrer sobre o tema e 
saborear excelentes pratos. 

 

  

 
 

 

Resultados da revista da WIZO 

 

A WIZO fez uma doação para o Conselho da 
Mulher Judia, uma das instituições beneficiadas 
pela revista da WIZO 2016. Flora Litvin recebeu a 
doação em nome da entidade. 

 



  

 
 

 

Modelo Canvas em prática 

 

O Grupo Meorot-Anna Goldstein reuniu-se para 
aplicar os conhecimentos adquiridos sobre 
desenvolvimento de projetos na metodologia 
Canvas para já dar início na promoção das cestas 
de Pessach para 2017. 

 



  

 
 

 

Relato sobre EGM 

 

Lucy Copstein relatou, em reunião geral, sobre 
sua participação no EGM, em Israel. Ficou 
impressionada com a amplitude do trabalho da 
WIZO em Israel, visitou escolas e observou painéis 
feitos pelas crianças. O tema da EGM 2016 foi o 
empoderamento feminino. 

 



  

 
 

 

Chalutzot em ação 

As integrantes do Grupo Chaluzot, da WIZO, 
prepararam atividades com os participantes 
do CIPEAMA - Centro Interdisciplinar de 
Pesquisa, Ensino e Atendimento, numa 
comemoração ao mês das crianças. As jovens 
pintaram os rostos das crianças, contaram piadas 
e jogos, prepararam também uma mesa de 
docinhos, bolo, refrigerantes e pirulitos. A tarde 
foi extremamente gratificante, promovendo uma 
grande satisfação às jovens que ali estiveram. O 
evento foi acompanhado pelo Departamento Aviv 
da WIZO e foi a primeira ação de voluntariado 



 

pretendido pelo grupo Chalutzot. 
 

  



 

 

 

 
 

  

 

Projeto Tzedaká 



 

Você já conhece o Projeto Tzedaká da WIZO RS? 
Ele tem o objetivo de proporcionar às crianças a 
prática da Tzedaká através da arrecadação para 
posterior doação, no mês de dezembro, além de 
possibilitar uma atividade lúdica na qual as 
crianças poderão customizar os cofrinhos de 
papelão. Os mesmos podem ser adquiridos na 
secretaria da WIZO. E não esqueça de enviar fotos 
das crianças com seus cofrinhos para 
wizonews@gmail.com 

 



  

 

 

 

 
 



 

Chaverá #bemnafoto 

 

Nova seção do WIZO News, o Chaverá 
#bemnafoto tem a intenção de resgatar 
fotografias de chaverot em congressos, seminários 
e assembleias WIZO no Brasil e no Mundo. Se você 
já participou destes eventos, mande sua foto para 
wizonews@gmail.com 
Na próxima edição, é você que pode aparecer! 

 

 

Seminário Latinoamericano WIZO - Angra dos Reis - 



 

1994 

 
 

 

 

SETEMBRO 
 
1/9     ROSINHA SIROTSKY 
4/9     SUZETE KRIMBERG 
4/9     BEATRIZ B. CASTIEL 
MENDA 
6/9     IEDA NUDELMAN 
7/9     ZAIDA GRINBERG 
LEWIN 
7/9     ILANA EILBERG 
9/9     SUZANA C. BOKLIS 
10/9   SIMONE G. MULLER 
13/9   ESTELA 
GOFFERMANN 
15/9   ANA ROSA 
TRACHTEMBERG 
16/9   BEQUITA 
VALLANDRO 
18/9   ANNA BAKALCZUK 
18/9   TERESINHA SANDLER 
19/9   ZEIDA S. 
BACALTCHUK 
20/9   IEDA GUTFREIND 
20/9   ANDREA G. DE 
ALMEIDA 
20/9   BEATRIZ KATS 



 

20/9   BELA LEDERMANN 
21/9   DENISE S. AZAMBUJA 
24/9   JUSSARA S. DAL  ZOT 
26/9   ELISA TESSELER 

 

OUTUBRO 
 
1/10   BERTHA ROTENBERG 
3/10   MARGARITA R. 
UNICOVSKY 
3/10   REJANE G. 
TELICHEVESKY 
4/10   MARTA GOLDMAN 
FEDER 
5/10   ELAINE UNIKOWSKI 
7/10   RAQUEL SUSLIK 
9/10   SANDRA 
BACALTCHUK 
10/10 MARLENE KAHAN 
11/10 BETHANIA MÖBUS 
13/10 CARMEN KIER CITRIN 
13/10 IAMARA SAUTE 
16/10 SARINHA 
FINKIELSTEJN 
16/10 SHEILA WAINER 
20/10 IDA GUS 
21/10 LENIZA KAUTZ 
MENDA 
21/10 DULCE KRUTER  
FLORES 
21/10 EVA KERSZ SUKSTER 
25/10 RITA ESMERALDA 
BURD 
 
 
  

 



 
 

 

CARTÕES CHAI 

 

Uma boa sugestão de presentes para momentos 
especiais. Informações na secretaria da WIZO. 

 

  



  

 
 

 

WIZO AGENDA 
  



  

 
 

  

 
 

 

http://www.facebook.com/wizosul


 

Visite nossa página no Facebook 

 

  

 
 

 

 

 

Copyright © 2016 WIZO RS, All rights reserved.  
 
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences   
 

 
 

  

http://www.facebook.com/wizosul
http://facebook.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=0249a96914bbc4c6ffacab2e9&id=9081930bd1&e=e537d8f7eb&c=e607feac45
http://facebook.us11.list-manage.com/profile?u=0249a96914bbc4c6ffacab2e9&id=9081930bd1&e=e537d8f7eb
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0249a96914bbc4c6ffacab2e9&afl=1


 


