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WIZO Brasil 
●E o Brasil faz bonito no Seminário Aviv da WIZO MUNDIAL! 

 
O evento anual realizou-se em sua edição 2016 dos dias 13 ao 17 do corrente em Tel Aviv , reunindo expressivo 
número de representantes de diversos países, todas em idade  até os 45 anos, que deste modo puderam vivenciar 
in loco o trabalho da Organização e todo o seu esforço mundial voltado ao bem estar da sociedade israelense, 
estreitamento de laços entre as nações e Israel e manutenção do judaísmo. 



 
Cintia Schaffel , do Grupo Mishpachá, Aviv WIZO RIO DE JANEIRO, uma jovem mulher antenada, executiva e voluntária WIZO, a 

imagem da instituição para os dias de amanhã!  

 
Foram dias vibrantes e intensos, conhecendo boa parte das creches, escolas e aldeias juvenis administradas pela 
WIZO, que graças a este apoio vem fazendo e trazendo “ o melhor” para todas. Dias de importantes conteúdos, 
proporcionados por palestras e workshops cuidadosamente preparados  pelas lideranças da instituição, que 
zelosa, preocupa-se com o seu futuro, e com o conhecimento difundido entre as gerações. 
Radiantes, nossas representantes, Cintia Schaffel do Centro WIZO RIO DE JANEIRO, Grupo Mishpachá e Heloísa 
Zimmermann do Centro WIZO RIO GRANDE DO SUL, trocaram experiências, repassando o que? De positivo e como 
trabalham pelo Movimento no Páis , e deste modo tomando conhecimento de como podem fazer e cada vez 
melhor. 



 
O trio de ativistas brasileiras, mostrou o trabalho WIZO no país, e tudo o que de bom e de melhor conseguem 

realizar! 

 



 
Heloisa Zimmermann do Centro WIZO RIO GRANDE DO SUL e Cintia Schaffel, Centro WIZO RIO DE JANEIRO, 

representaram o Brasil no Seminário Aviv da WIZO MUNDIAL, edição 2016. 
O trabalho entre as Avivot, que é a denominação dada aos grupos dentro da WIZO em todo o mundo com 

componentes mais jovens, tem nas mãos da brasileira e carioca Erica Saubermann Além, do Centro WIZO RIO DE 
JANEIRO, Grupo Shamash a sua representante para todo o mundo, e o fato é motivo de grande orgulho para todas. 

 
Érica Saubermann Além, Representante Aviv WIZO MUNDIAL 

 
Deste modo podemos sem dúvida alguma, dizer que o Brasil fez “bonito” sendo representado se não em 

quantidade, em qualidade! 
Parabéns a todas, à WIZO MUNDIAL, pelo dinamismo e competência com que desenvolve o segmento, e 

principalmente aos Centros que a cada dia entendem como “investimento humano” esta importante capacitação 
de suas ativistas.  

Após o retorno, as participantes irão percorrer os grupos relatando suas interessantes experiências, e deste modo 
estimulando cada vez mais a participação do Brasil em tão importante evento.  



 
No encerramento Cintia e Heloisa receberam seus diplomas das mãos das lideranças mundiais WIZO, e o caloroso 

abraço e reconhecimento de sua Presidente do Executivo, Sra. Rivka Lasovsky.   
 

 

●WIZO BRASIL  e WIZO RJ prestigiam vinda de Nathan Sharansky ao Brasil 

 
Lideranças WIZO RJ  e WIZO BR, estiveram representando as chaverot no belo almoço oferecido pela FIERJ em 
homenagem à visita ao Brasil e à cidade do Rio de Janeiro do Representante Mundial da Agência Judaica, Nathan 
Sharansky. Refugiado da antiga União Soviética onde esteve preso durante 9 anos, após os quais graças a 
mobilização Internacional e de governantes e povo israelense encontrou asilo em Israel.O evento realizado na 
segunda feira dia 21/11 no Salão da Escola TTH-Barilan mobilizou representantes de todas as instituições 
federadas que na oportunidade puderam ouvir o visitante, recordando aspectos importantes, impactantes e 
inesquecíveis de sua vida e sobre a importância da ligação entre Israel e a Galut e Vice Versa.  
 



 
Silene Balassiano, Presidente WIZO BRASIL ao lado de Luciana Burlá Cukierman e Sarita Schaffel, Presidente e 
Vice Presidente WIZO RJ, prestigiaram o lindo encontro promovido com Nathan Sharansky, em visita à cidade.  

 
 

●WIZO BRASIL  prestigia a inauguração da mostra Women and Their Olive Trees WIZO SP  

 

  
A entidade representada na oportunidade por sua Presidente Silene Balassiano e Vice Presidente Nelly Starec 
vibrou com a alegria e o entusiasmo das chaverot paulistas que incansáveis souberam como poucas organizar uma 
noite inesquecível para todos os presentes.  



 
 

O evento que permanece em cartaz até o próximo dia 02 de janeiro merece ser prestigiado. Lindas peças pintadas 
por mulheres de origens diversas, judias, cristãs, drusas e palestinas dão uma verdadeira demonstração de que 

pela arte, a Coexistência entre os povos é possivel. E que o respeito tão difundido pela WIZO, nos deixa razões para 
nela acreditar. 

No próximo dia 08 de março a mostra será inaugurada também no Rio de Janeiro como parte dos festejos em torno 
do Dia Internacional da Mulher, e nossa filial em Brasília também vem manifestando o desejo de que a capital 

também possa compartilhar tão interessante exposição. 
Nossos parabéns a todas as chaverot WIZO SP, pela iniciativa! 

 
 
 
 

●Lançamento do livro de Sarita Schaffel, ex Presidente WIZO BRASIL recebe o carinho do Executivo Nacional 

 

 
Festa e alegria entre todas as ativistas WIZO RJ e BR, pelo lançamento do livro de Sarita Schaffel ex Presidente da 

WIZO BRASIL , membro honorário da WIZO MUNDIAL e VICE PRESIDENTE DA WIZO RIO DE JANEIRO! Na obra as 
crônicas , cerca de 80 que ao longo dos últimos anos vem encantando a todo o público por abordarem temas do 

cotidiano e também recordações da vida judaica na cidade e nas famílias ao longo dos tempos.. Na livraria 
Argumento Leblon, o congraçamento neste 27/11 foi total! e se o quadro não tinha ainda moldura, as chaverot 

WIZO RJ E BR, souberam embelezar com seu carinho com seu orgulho e reconhecimento o talento de Sarita! 
Parabéns! e Sucesso sempre! 



 

 
 Sheila Saubermann, Nelly Starec e Eliane Eidelman prestigiaram o lançamento da obra da ex presidente WIZO 

BRASIL,  Sarita Schaffel.  
 
 
 

 

WIZO Rio Grande do Sul 
●WIZO RS a importante presença WIZO nas manifestações do Spreadinglight 5777 

 
Chaverot da WIZO RS também se reuniram para celebrar o Spreadinglight na sinagoga. Atendendo ao pedido da 

WIZO MUNDIAL  e Brasil, as chaverot gauchas também se manifestaram e de modo super positivo neste lindo 
evento realizado no final de semana de 11/12 de Novembro, e  que foi sucesso em todo o mundo e também no 

Brasil.  



 
 

●e falar sobre a Discriminação teve o apoio da WIZO RS 

Foi de altíssimo nível a mesa redonda promovida pela Uniao Israelita, com apoio da WIZO RS e outras 
entidades, cujo tema foi "Vamos falar de discriminação?", alusiva à Kristallnacht. 

Os palestrantes convidados, Dr. Leonardo Vaz (Presidente da Comissão Sexual e gênero da OAB/RS), Dr. Jorge 
Terra (Coordenador da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais do Direito), Prof. Ilton Gitz (Professor do CIB e 

coordenador de Educação da Sinagoga União Israelita) e o Rabino Ari Oliszewski, discutiram temas como o ódio e o 
terror organizado, a discriminação no mercado de trabalho, a intolerância e o amor ao próximo.  

wlmailhtml:%7bA810EE14-3B88-4B6A-BEC3-DDDB17BA7EC3%7dmid://00000373/!x-usc:https://www.facebook.com/SinagogaUniaoIsraelita


 
WIZO RS e seu importante  apoio ao evento que debateu a discriminação em recordação à Kristalnacht 

    
Aspectos da platéia e da mesa debatedora 

 

●O Homem com Asas - mais um super debate do Grupo de Leitura WIZO RS 

 
Sucesso total em mais um debate promovido pelo Grupo de Leitura da WIZO RS.  Em sua última edição o livro 
abordado, " O Homem com Asas" que trata aspectos interessantes da vida e da morte de Santos Dumont, o pai da 
aviação, foi de agrado mais que total , com participação expressiva das chaverot e mediação a cargo da psicóloga  
Vera Cardoni, também autora de várias obras, o que enlevou o evento. 



 
 

  
  
 

●"Renascimento Judaico" A presença milenar judaica dos judeus na Polônia reúne a coletividade gaúcha  

 
Com o auditório da Federação Israelita completamente lotado, foi realizado o encontro “Renascimento Judaico – 

Polônia: memórias, cultura e perspectivas”, conduzido pelo Professor Tiago Halewicz, com depoimento da 
Professora Judith Scliar. 



 
 

O evento foi promovido pela WIZO RS através dos grupos Chai, Eretz, Meorot-Anna Goldstein e Liora e trouxe 
momentos de muita emoção, já que muitos presentes possuíam raízes de seus antepassados naquele país. 

Tiago Halewicz brindou o público presente com uma aula sobre a trajetória judaica na Polônia, sua vida cultural, 
social e econômica através dos tempos até os dias de hoje. A exposição contou com preciosas informações sobre a 

presença milenar dos judeus na Polônia. 
 

 
 

Judith Scliar mostrou imagens sobre sua visita ao Museu da História dos Judeus Poloneses, em Varsóvia. 
Inaugurado em 2013, o Museu está localizado em frente ao famoso Memorial do Gueto de Varsóvia. Segundo a 

professora, o espaço está repleto de simbologia e representa um museu da vida, mostrando a convivência judaico-
polonesa ao longo do tempo. 



 
 

 
 

●WIZO RS prestigia Exposição WIZO SP , sobre as mulheres e as oliveiras 

A comitiva liderada pela Presidente Malvina Dorfman visitou a interessante mostra que está sendo viabilizada pela 
filial paulista da WIZO, sendo na oportunidade recebida pela querida vice presidente do Centro Nava Politi.  

 
Em nome da WIZO SP, Nava fez as honras da casa recebendo a todos com muito carinho e atenção. 



Na própria noite de abertura, a WIZO RS, através da chaverá Claudia Laub também se fez representar, transmitindo 
pessoalmente os votos de sucesso á suas co irmãs da WIZO SP.  

   
  
 
 

● E Chanuká faz o tema de linda comemoração para encerramento de atividades de Grupo 

 
 

O Grupo Guesher fechou o ano com chave de ouro, recebendo amigos para um delicioso jantar.  



        
Difícil definir o ponto alto da noite: a impecável recepção, a excelente culinária ou o bate papo informal sobre 

Chanuka, conduzido pelo Rabino Ari. 

 
 
 
 

●"As Tias do Vinicius" - Sucesso total das chaverot WIZO RS 

Um espetáculo bem humorado, que mistura canções e poesias de Vinicius de Moraes, foi o que o público presente 
na SIBRA encontrou na comédia musical "As Tias do Vinicius", promovido pela WIZO RS. 

https://www.facebook.com/arieloli


 
O Grupo Vocal Sem Contraindicação trouxe ao palco interpretação vocal, instrumental e cênica, com arranjos e 

regência do maestro Pablo Trindade-Roballo, e criou uma conexão direta com o público, que respondeu com 
aplausos entusiasmados. 

 
 
 
 
 

 

WIZO Belém do Pará 



● Sucot em Belém resgata tradições e mostra a força da mulher judia WIZO na manutenção do Sionismo e do Judaísm  

 
Aconteceu, em 19/10,a tradicional Seudá de SUCOT do Centro Pará, na Sinagoga Shaar Hashamaim. 

Este ano, com duas novidades: a celebração foi feita em conjunto com o Grupo Guyl Hazahav que reúne as chaverot 
mais experientes, e foi  festiva e animada participação de todas as chaverot na confecção e preparo dos pratos 

servidos na oportunidade. 

     
Na oportunidade dirigiu-se ao público presente, o Sr. Rafael Alves, que acompanhado dos netos falou a todos sobre 

a importância de Sucot e de sua celebração. 

 
 
Não menos importante foi a participação da Presidente do Centro WIZO Pará  Roseluz Côrtes, reforçando em todas 



o importante papel da WIZO na manutenção do Sionismo e preservação de nossa cultura e tradições. 

 
 

Uma noite especial, festiva, de congraçamento, de tradição e de cumprimento total das Mitzvot judaicas. 
 

 

 

WIZO  Minas Gerais 
●Sucot também foi tema do encontro WIZO MG. 

 
As Chaverot de Minas Gerais realizaram sua reunião de Sucot em companhia do Rabino Uri Lam, tornando a 

oportunidade em uma importante manifestação de manutenção do judaísmo. 



  
 
 

● Chaverot Mineiras despedem-se de ativista querida 

 
 Foi com emoção total que as chaverot WIZO MG homenagearam Jeanette Gross. A querida chaverá deste Centro 
está de mudança para São Paulo, e sua partida foi motivo de justificado encontro entre todas para as despedidas e 
votos de um futuro repleto de alegrias e paz. À Jeanette também desejamos felicidades nesta nova etapa em sua 
vida!  



 
  
 
 

●Shabat Mundial é recebido com alegria e união pela filial WIZO MINAS GERAIS 

 

 
 WIZO  Minas Gerais também participou da movimentação mundial em torno da celebração do Shabat Mundial 
ocorrida no final de semana de 11/12 de Novembro. Em sua sede, compartilhando com o Rabino Uri Lam , as 
ativistas mineiras procederam o acendimento das velas em um clima de congraçamento total e cumprimento da 
importante mitzvah demandada pelo judaísmo.   



 
 

Em uníssono a WIZO MINAS GERAIS, orou pela paz no universo e solidariedade e respeito entre todos os povos e 
nações.  

  
Em outra oportunidade, no mesmo final de semana , as chaverot lideradas por sua Presidente Helena Berger 

procederam ao acendimento das velas pelo Shabat Mundial. 



 
 
 
 
 

●As homenagens à Flora Lerman zl, uma chaverá inesquecível 

 

Com a presença dos filhos da querida ativista e membros do Executivo WIZO MINAS GERAIS, realizou-se na sede da 
entidade em Novembro último, a inauguração de foto da estimada chaverá Flora Lerman zl; 

 
Na oportunidade pronunciou-se em nome do Centro, sua Presidente Helena Berger que com emocionadas palavras 
louvou a constante e importante participação da voluntária falecida enaltecendo seu trabalho frente à importantes 

iniciativas deste Centro Brasileiro.  



 
 Um momento de saudade e de grande emoção, uma homenagem mais que merecida a quem tanto envidou 

esforços pelo sucesso da WIZO em Minas Gerais e por conseguinte, no Brasil e no Mundo. Que sua memória seja 
sempre lembrada e motivo de exemplo para todas as chaverot.  

 
 

 
 
 

WIZO São Paulo 
● Concurso WIZO de Pintura e Desenho premia alunos vencedores de 2016 

 
O Concurso WIZO de Pintura e Desenho 2016 premiou seus vencedores em uma emocionante cerimônia na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os prêmios foram entregues pelo secretário da Educação do 
Estado de SP, José Renato Nalini, o presidente do Conscre, Sergio Serber, o cônsul de Israel em SP, Dori Goren, 
além de Sulamita Tabacof, Iza Mansur, Tania Tarandach e Rosa Motta, da WIZO. O grande vencedor foi o aluno 

Gabriel José Custódio (na foto com o cônsul e a sua professora, Maria Cristina de Oliveira Lopes). Confira todos os 
vencedores no www.wizosp.org.br. 

 



 
 

● Exposição Women and Their Olive Trees o envolvimento WIZO SP em torno da Coexistência. 

 
Com a presença de voluntárias, convidados e representantes de entidades, foi aberta a Exposição “Women and 

Their Olive Trees”, trazida de Israel para o Brasil pela WIZO-SP.  
 

   
Dori Goren, cônsul-geral de Israel em São Paulo, Olívio Guedes, curador da exposição, Bruno Laskowsky, presidente 

da Fisesp, Angelo Derenze, diretor geral do D&D e Iza Mansur, presidente da WIZO-SP, destacaram a importância 
da arte para o fortalecimento da coexistência entre os povos. 



 

 
 

A mostra também presta uma homenagem ao líder israelense Shimon Peres. A exposição vai até 2 de janeiro, no 
D&D Shopping, na Av. das Nações Unidas, 12555 com entrada gratuita. 

 
 

● Doação ao Amparo Maternal contempla carentes e refugiadas 
 
 

O Grupo Barak, da WIZO-SP, realizou a doação de kits de higiene pessoal e bichinhos de pelúcia ao Amparo 
Maternal, preparados pelas alunas das escolas judaicas participantes do Projeto Bat.  



 
O Projeto mobiliza as estudantes a se engajarem desde cedo no trabalho social, ressaltando a importância dos 

valores judaicos da Tzedaká (Justiça Social) e do Tikun Olam (Fazer um Mundo Melhor). Acompanharam a entrega 
as voluntárias Gabriela Isman, Silvana Glus e Clarisse Fajer. Nesta oportunidade vale ressaltar , que grande parte 

das mulheres contempladas era composta por refugiadas de diversos países, acolhidas no Brasil. Um projeto 
louvável da cabeça aos pés!  

 
 

●Museu Judaico de São Paulo em pauta: Vem ai mais um grande empreendimento judaico! 

 
Roberta Sundfeld, Juliana Portenoy Schlesinger e Ruth Tarasantchi, do Museu Judaico de São Paulo, apresentaram 

na Sede como está o acervo e a estrutura dessa importante instituição, a ser inaugurada em breve. Elas também 
trouxeram alguns objetos que estarão expostos no museu para mostrar às voluntárias.  

 



 
 

Um dos objetos mais impressionante era uma taça de prata, usada por um imigrante que estava na “Noite dos 
Cristais”. A taça possui um furo, causado pelo tiro de uma baioneta.  

 
 

 
 

 
 

WIZO Rio de Janeiro 
●Tarde festiva celebra a entrega de mechas de cabelo  

 
 

Foi de grande alegria a tarde festiva promovida em 08 de Novembro, em  celebração à entrega pela WIZO RIO dos 
mais de 2 kilogramas de cabelo arrecadados pela entidade em suas últimas campanhas, e que serão 

transformados em perucas e próteses a serem posteriormente distribuídos á pacientes de camadas menos 
favorecidas da população brasileira , em tratamento oncológico. 



 
O evento que ocorreu na sede da Jak Bell Hair Solutions, firma dirigida pelos amigos da entidade, Hélcio e Danielle 
Fiszpan, proporcionou a todas as presentes além do carinho na recepção, momentos de grande emoção  a partir do 

conhecimento “In Loco” de todas as etapas que são percorridas no fabrico dos referidos itens. Realmente , um 
trabalho artesanal , onde o amor ao semelhante se verifica em cada fase da produção e que só merece 

reconhecimento e elogios, pelo bem que promove. 

 
A WIZO RIO DE JANEIRO, através de sua Presidente Luciana Burlá Cukierman e Executivo, agradece á cada amiga 

que a ajudou a percorrer esta caminhada de amor ao próximo, e em especial a Jak Bell pela parceria que tanto nos 
honra e dignifica. Todas nós estamos de parabéns, por ajudar, por apoiar esta nobre causa, por difundir esta 

campanha, que já se tornou “oficial e tradicional “ no calendário institucional da entidade.  



 
 
 

●E o Shabat foi total! E foi MUNDIAL! 
 
         

Foi sucesso total o evento Shabat Mundial, que as chaverot  WIZO RIO DE JANEIRO,atendendo ao convite de suas 
lideranças ajudaram a promover neste final de semana , de 11 de novembro. 

Durante toda a semana grupos lembraram a realização e na sexta feira, grande parte das ativistas participou dos 
mais variados ofícios e acendimento de velas realizados nas sinagogas da cidade. Em seus lares também a mitzvah 

foi praticada, reunindo assim famílias e amigos. 
 

 



 

 

 

Um momento especial de congraçamento se deu na Sinagoga Edmond J. Safra Ipanema, quando unidas e 



capitaneadas por sua Presidente Luciana Burlá Cukierman procederam em conjunto ao acendimento das velas, 
rogando ao divino , luz, paz e sempre solidariedade à toda a Humanidade.  

 

●E a MINIWIZO RIO entra em ação! 

 
Foi de alegria e festa o encontro realizado este domingo, 27/11 em salão de festas no Leblon com as  integrantes 

da MINIWIZO Rio de Janeiro. O grupo, composto por jovens barmitzvandas em 2015 e 2016 trabalhou a valer, 
embalando os itens que estarão sendo disponibilizados para revenda no próximo FASHION WIZO BAZAR da WIZO RJ 

a acontecer no Domingo, dia 04 de Dezembro na Escola Municipal Roma. 

 
Estimuladas por suas mães e com apoio total das Diretoras do Segmento Aviv da entidade, Suzanne Danon Cusnir e 

Danielle Balassiano Ptak, auxiliadas na oportunidade pelas chaverot Alessandra Nigri Stanger, Grupo Shamash e 
Suzanne Miller Tenenbaum, Grupo Gal Or, nossas novas ativistas garantem a sua presença e o principal a sua 
importante participação, numa mostra, que é de pequenas que se aprende a gostar da WIZO e a amar Israel! 



 
Com empenho e carinho as jovens integrantes do Grupo MINIWIZO,RJ, embalaram as mercadorias que irão 

comercializar durante o Fashion Wizo Bazar WIZO RJ 
 
 
 

 
 

WIZO  Brasília 
●E teve Spreadinglight WIZO Brasília também na Capital do Pais. 

 
À exemplo das chaverot WIZO em todo o país, também em Brasilia o Shabat Mundial foi celebrado. Expressivo 

número de ativistas e familiares liderados pela Presidente deste Centro, Rachel Abitbol Raschkovsky prestigiou o 
evento trazendo alegria e judaísmo a todas as participantes.  

 

https://www.facebook.com/rachel.abitbolraschkovsky


    
 
 

●Novo Grupo Aviv é fundado em Brasília: é o OR, que veio para fazer a diferença! 

 

 
Nossas chaverot de Brasília com muitos motivos para sorrir: mais um novo e jovem grupo de chaverot acaba de ser 

formado: o Or, que já inicia suas atividades. Nosso voto de louvor ao Executivo deste Centro, que não mede esforços 
nem vê dificuldades para ampliar o leque de atuação da  WIZO local. A todas os nossos especiais parabéns!  

 
 

 

izo 

 


