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Avenida Ataulfo de Paiva, 135, grupo 510
Leblon - Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2511-3311  Fax.: (21) 2294-3086

ôr seu pedido no Muro das Lamentações sem sair de 

casa? Pode. Pesquisar dezenas de instituições de carida-

de e doar para a sua preferida? Também pode. Encontrar 

seu par ideal dentro da comunidade? Claro que pode! 

Pela internet, os judeus do mundo inteiro estão podendo 

fazer tudo o que sempre fazem há séculos, mas de uma 

forma muito mais prática e confortável. Como mostra a 

reportagem de capa desta edição de Corrente, o ambien-

te online mostrou-se perfeito para adaptação de diversas 

tradições judaicas e criação de outras impossíveis de se 

imaginar antes do advento da internet. 

Esta Corrente traz também os relatos das chaverot 

presentes a importantes eventos realizados em 2010, co-

mo o Seminário Aviv/Lapid, em Curitiba, e WIZO Aviv, 

em Israel. Há, ainda, uma interessante entrevista com 

o jornalista Caio Blinder, uma análise sobre os três mi-

lagres de Chanuká, uma visão histórica sobre os judeus 

marroquinos na Amazônia, um ensaio sobre o pensador 

Walter Benjamin e muito mais. 

Aproveitem.
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Querida Helena e chaverot 
da WIZO Brasil
Aproveito para parabenizar a edição da 

Revista Corrente, que, além de divulgar 

o dinamismo dos Centros, contém 

assuntos relevantes e transmite o clima 

de integração entre o atual Executivo da 

WIZO Brasil com a gestão anterior. Esta 

atitude positiva deve ser um dos fatores 

que tem fortalecido a continuidade da 

WIZO nestes 90 anos. A amizade entre as 

que se dedicam à mesma causa é o elo 

que nos reenergiza para superar todos os 

obstáculos.

Etejane Hepner Coin

Presidente WIZO São Paulo

Suely, 
Hoje terminei de ler a última Corrente. 

Fantástica! Mais uma vez, vocês se 

superaram. Todos os artigos inseridos 

merecem uma leitura especial. Gostei muito 

dos depoimentos das outras Federações, 

foi uma ideia brilhante. Parabéns a toda a 

tua equipe!

Teresinha Sandler

Membro Honorário da WIZO Brasil

Renato,
Acabei de receber a edição da Corrente 

comemorativa dos 90 Anos da WIZO e 

gostaria de cumprimentá-lo pela excelente 

publicação. Embora não saiba português, 

pude perceber que ela é interessante, 

atual e informativa. Certamente, eu 

apreciei muito as últimas páginas, 

contendo os relatórios dos eventos, 

atividades e fotografias. Eu ri, recordando 

as minhas páginas da WIZO Around the 

World da WIZO Review, pois sei, o quanto 

é difícil e o tempo que leva de checagem 

e rechecagem para produzir a revista, 

As pessoas, normalmente, não se dão 

conta deste desafio. É patente que foram 

colocados coração e alma na confecção 

desta magnífica Corrente. Nós, da WIZO 

Review, podemos apenas nos inspirar 

nesta excelente publicação. 

Shalom e Kol Hakavod!
Tricia Schwitzer

Assistente de Edição da WIZO Review

À WIZO Brasil,
Parabéns! Vocês são Bi Campeãs! Acabo 

de receber a Revista Corrente 90 anos 

e este WIZO Brasil Online e por isso me 

refiro ao Bi - estão excelentes. A Corrente 

está completa em todos os sentidos, 

comemorativa, ilustrativa, informativa e 

principalmente, formativa - a imagem da 

nossa WIZO, positiva, solidária, produtiva 

e com luzes. Com o seu conteúdo 

adequado e coerente, nos dá o orgulho da 

pertinência e valoriza o nosso envolvimento 

e dedicação. Parabéns para todas e, em 

particular, a cada uma das editoras pelo 

sucesso dos seus resultados.

Gostei demais do WIZO Brasil Online: é 

aprendizado imediato. Nossos Centros 

contando os nossos trabalhos e nós 

podendo acompanhar, aprender e vibrar. 

Meus cumprimentos para a Patrícia, 

responsável pelo belíssimo trabalho e aos 

centros pelas belíssimas realizações. Beijão.

Suzana Starosta
Vice-Presidente da WIZO Brasil

Querida Suely,
A cada vez, a Revista Corrente se supera! 

Parabéns pelo seu magnífico trabalho! 

A entrevista com a Senhora Raya 

Jaglom está sensacional! Ela teve um 

entrevistador muito inteligente também. 

Achei suas palavras muito atuais, sendo 

um depoimento histórico. O encontro 

dela com o Rabino Chefe de Moscou. ao 

perguntar se ele tinha influência sobre 

os jovens e ele devolvendo a resposta 

"E vocês, têm?", vale o tema de um 

próximo Seminário WIZO. A Ana Marlene 

nos brindou com a cronologia da WIZO 

que vai nos referenciar para sempre. 

Pessoalmente, não sabia destas datas de 

maneira tão precisa. O artigo da Sarita 

está pra lá de lúcido. E mais uma vez, 

muito obrigado pelo espaço concedido ao 

Centro WIZO Minas Gerais!

Um carinhoso abraço, 

Betty Bronfen

Presidente WIZO Minas Gerais

Queridas chaverot
Agradeço o apoio que recebi da WIZO 

BRASIL na realização do evento que 

concebi, para homenagear a passagem 

dos gloriosos noventa anos de nossa 

instituição. Me sinto realizada e 

agradeço a D's por ter me permitido 

retribuir à WIZO parte do que ela tem 

me proporcionado, em termos de 

crescimento pessoal e social. Tenham 

certeza que todas as nossas conquistas 

são fruto de nosso esforço como equipe 

consciente de nossas responsabilidades 

como líderes comunitárias. Um beijo 

para cada uma de vocês pela presença 

e pelo carinho demonstrado. Estendo o 

meu agradecimento a Branca e Suely, 

personagens importantes de minha 

trajetória. Contem sempre comigo! 

Sarita Léa Schaffel

Membro Honorário da WIZO Brasil

Querida Sarita,
É com a mais profunda admiração que 

escrevo para cumprimentar por suas 

maravilhosas realizações. Recebi o convite 

para participar da cerimônia de outorga 

da Medalha Tiradentes e soube que você 

estendeu esta homenagem à celebração 

dos 90 anos da WIZO Mundial. Tenho a 

certeza de que foi um evento comovente 

 cartas 
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que trouxe muito orgulho a você e ás 

chaverot brasileiras. Kol Hakavod! Eu envio 

as mais carinhosas congratulações 

Esther Mor
Chairperson do Departamento de Promoções 

da WIZO Mundial

Querida Eva Solewicz,
Você foi um membro valoroso da delegação 

WIZO no 36º Congresso Sionista Mundial 

e espero que tenha apreciado o Congresso 

tanto quanto nós apreciamos a sua 

participação. Você provou o seu profundo 

amor e comprometimento com o Estado 

de Israel, o povo de Israel, a WIZO e o 

Sionismo.

Calorosas saudações,

Helena Glaser

Presidente da WIZO Mundial

Querida Sarita,
Parabéns por sua eleição como Presidente 

da FIERJ – a Federação Israelita do 

Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente 

e, sobretudo, esta é uma honra e uma 

grande conquista. Tenho a certeza, de 

que sua família está orgulhosa de você. 

O fato de uma mulher estar à frente da 

FIERJ, torna a sua eleição ainda mais 

significativa e especial. Estou encantada 

com o seu prestígio dentro da comunidade 

judaica e entre as chaverot WIZO. Seu 

amor e comprometimento com o povo 

e o Estado de Israel, com a tradição, a 

educação e os valores judaicos, a torna 

uma candidata natural para representar 

oficialmente a comunidade judaica perante 

a comunidade maior, em todos os seus  

aspectos. Estou convicta de que você 

exercerá esta honrosa função com a 

mesma sensibilidade, gentileza, modéstia, 

elegância e eloquência, demonstradas 

por ocasião do exercício de seu comando 

na WIZO Brasil. Desejo muito sucesso e 

júbilo. Aproveito para desejar a você e à 

sua família um Shaná Tová.

Helena Glaser

Presidente da WIZO Mundial

Querida Helena,
Agradeço o empenho e o incentivo das 

chaverot da WIZO BRASIL Atrair 2100 

eleitores para comparecerem numa eleição 

de chapa única só com a força da WIZO. 

Aproveito a oportunidade para desejar um 

Shaná Tová Umetuká para todas vocês. 

Sarita Schaffel

Presidente da FIERJ

Querida Helena, 
Foi com orgulho e imensa satisfação 

que recebemos sua amável e calorosa 

carta. Ela será um estímulo para novos 

empreendimentos. O tema para o Concurso 

de 2010, "Exemplo Ecológico do Estado 

de Israel Florestamento" foi escolhido com 

especial carinho, pois é, atualmente, uma 

das principais metas do século XXI. É uma 

grande alegria para nós judeus, o fato de 

Israel ocupar lugar de destaque mundial por 

incentivar o plantio de árvores desde o início 

do século passado. Já estamos trabalhando 

no sentido de formular um novo tema, 

igualmente educativo para 2011. Esperamos 

assim contribuir na divulgação positiva do 

nosso querido Estado de Israel.  Agradecemos 

também a linda placa comemorativa dos 90 

anos da WIZO Mundial. Ocupará lugar de 

destaque entre os meus objetos queridos. Que 

possamos trabalhar sempre juntas em prol do 

bom relacionamento entre Brasil e Israel. 

Rosa Pergaminik Wurman 

Presidente do Grupo de Divulgação e Cultura 

da WIZO Rio de Janeiro

Querida Helena,
Quero cumprimentá-la pelo grande sucesso 

na organização do Seminário Aviv. Sua 

Federação é reconhecida pela dedicação 

e o esforço que dispensa às chaverot Aviv. 

Sei que não deve ter sido fácil organizar 

este Seminário, mas lendo o programa, 

percebi que os temas apresentados foram 

conduzidos por profissionais capazes de 

motivar as novas gerações que darão 

continuidade ao nosso movimento. Kol 

Hakavod a você e ao seu executivo por este 

evento bem-sucedido. Saudações, 

Celia Michonik

Chairperson de Relações Públicas e ONG da 

WIZO Mundial

Querida Helena,
Acabo de ler os três relatórios enviados 

sobre o Seminário AVIV/LAPID realizado 

em Curitiba e desejo enviar-lhe minhas 

felicitações pelo brilhante encontro e 

pelos resultados obtidos. Cada uma das 

chaverot envolvidas na elaboração do 

relatório se expressou magnificamente e 

nos ofereceu a oportunidade de mesmo 

não tendo comparecido, conhecer o que 

ali foi apresentado e, principalmente, o alto 

grau de comprometimento de todas as 

presentes. Tenho orgulho de pertencer a 

esta Organização dinâmica e responsável 

nos seus propósitos e que assegura nossa 

continuidade. Parabéns!

Teresinha Sandler

Membro Honorário da WIZO Brasil

Helena, 
Muito obrigado pelo email, foi um prazer de 

verdade que compartilhamos um Kabalat 

Shabat muito, muito bonito, como também o 

evento de domingo. Todá Rabá, e que pronto 

nos reencontremos fazendo coisas para 

fomentar ainda mais o judaísmo no Brasil.

Bibracha

Rabbi Pablo Berman

Rabino da Sinagoga do 

Centro Israelita do Paraná
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Helena,
O Seminário foi um grande exercício de 

confraternização e enriquecimento dentro da 

proposta do tema A WIZO e o seu futuro. Me 

chamou atenção uma grande integração entre 

cada etapa do Seminário. Parabéns, Helena! 

Hoje, estamos mais conscientizadas e unidas 

em torno de nossos ideais.

Elza Weinshenker

Assessora de Cultura da WIZO Brasil

Minhas queridas chaverot,
Uma das primeiras medidas tomadas por mim 

esta manhã foi dirigir-me a todas vocês, através 

de sua dedicada Presidente Regina Brener, para 

agradecer a impecável hospitalidade, simpatia e 

boa vontade para com o expressivo contingente 

de ativistas da WIZO Brasil provenientes de 

diversas regiões do país para participar deste 

Seminário, considerado por todas um sucesso 

absoluto. Tenham a certeza de que sem o seu 

apoio, não apenas neste fim de semana, mas 

durante todo o período dos preparativos para 

este encontro não seria possível alcançarmos 

os nossos objetivos. A vocês, queridas amigas 

de Curitiba, os sinceros agradecimentos não 

apenas em meu nome, mas no de todas as 

componentes do Executivo Nacional. 

Kol Hakavod

Helena Kelner

Presidente WIZO Brasil

À Sra. Regina Brener
Prezada Presidente, venho por meio desta, 

cumprimentar-lhe e à sua diretoria pelo sucesso 

do Seminário Nacional Aviv-Lapid “Jovem WIZO 

90 Anos Projetando o Futuro”, que tive a honra 

de participar.  A grandiosidade e a riqueza 

do evento em muito orgulhou a Comunidade 

Judaica do Paraná, não somente pelo conteúdo 

abordado e a organização em si, como também 

pela repercussão que o mesmo trouxe aos 

participantes. Na certeza de termos contribuído 

com a dignidade que a WIZO merece, a 

Federação Israelita do Paraná está a disposição 

para os próximos eventos.

Atenciosamente,

Manoel Knopfholz

Presidente da Federação Israelita do Paraná

Querida Helena,
Como disse ao iniciar minha exposição, foi uma 

honra estar naquele Seminário.

Gostaria de agradecer mais uma vez a 

oportunidade e, mais do que tudo, a confiança.

Interagir com as chaverot WIZO durante os 

dias que passamos juntas foi uma experiência 

gratificante e enriquecedora. Deixou saudades...

Podem estar certas de que não me esquecerei. 

Agradeço também a maneira como fui recebida, 

o carinho, as confidências, o apreço. Desejo e 

torço para que as tradições judaicas sempre 

sejam preservadas, que o povo judeu possa se 

manter unido e se "encontrar" sempre na sua 

identidade. Um grande abraço. Shalom.

Ilce Ayrosa 

Psiquiatra e Palestrante do Seminário

Querida Helena,
Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o 

Seimário Aviv-Lapid WIZO 90 anos em Curitiba 

foi uma experiência maravilhosa. O contato 

com os diversos Centros do Brasil, maiores 

e menores e a troca de experiências entre 

as chaverot, foram muito importantes para o 

crescimento e solidificação do nosso Centro. 

Obrigada pelo seu carinho e pela sua atenção, 

me senti muito acolhida e apoiada pela WIZO.

Gisele Gruber Bernstein

Presidente da WIZO Santa Catarina

Querida Sheila,

Em nome do nosso Executivo e, em meu 

próprio, agradeço a você de todo o coração 

pela brilhante atuação durante o Seminário 

Aviv/Lapid, realizado nos dias 15 a 17, em 

Curitiba, motivando os Centros e produzindo 

uma interessante sessão de trabalho, bastante 

objetiva em prol do trabalho que realizamos na 

WIZO. A sua proficiência foi fundamental para 

tornar este nosso Encontro Nacional bastante 

profícuo e um grande sucesso. Receba em nome 

de todas nós, o nosso Todá Rabá,

Helena Kelner

Querida Helena,
Apenas alguns dias se passaram desde o 

encerramento do Seminário Internacional WIZO 

Aviv, e nós aqui do Departamento de Organização 

e Educação da WIZO Mundial ainda sentimos a 

alegria e a vitalidade de todas as participantes. 

Foi realmente um Seminário especial, com jovens 

participantes de 12 Federações. Agradecemos à 

WIZO Brasil por enviar quatro delegadas, incluindo 

Betina Serson, Fortune Homsani, Marisa Bondar 

e Sara Paciornik. Foi maravilhoso ver a próxima 

geração WIZO em ação. Esperamos que elas 

tenham aproveitado e adquirido as ferramentas 

necessárias para continuar contribuindo e 

dedicando-se a sua Federação e à WIZO Mundial. 

Nós nos aperfeiçoamos através de todas e cada 

participante do Seminário.

Percebemos o quanto o Seminário impressionou 

as participantes, tocou seus corações e as 

motivou a continuar com a sua ativa conexão 

com a WIZO. É importante tirar proveito da 

situação agora, enquanto o Seminário anda está 

recente em suas lembranças, e incentivá-las a 

falar para as chaverot WIZO e outras sobre suas 

experiências. Em nome de todo o Departamento, 

gostaríamos de lhe agradecer pessoalmente, bem 

como a cada uma das participantes do Seminário 

em sua Federação. 

Aguardamos entusiasticamente encontrar as 

representantes de sua Federação no próximo 

Seminário Lapid em Janeiro de 2011.

Afetuosamente,

Sylvie Pelossof 

Chairperson

Ahuva Koren

Diretora  do Departamento de Organização & 

Educação da WIZO Mundial

 cartas 
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Cerca de 600 jovens, oriundos de diversas localidades em Israel, participaram 
do Bar/Bat Mitzvá organizado pela WIZO Israel, capitaneada por Yochi Feller, 
presidente da WIZO Israel, numa celebração emocionante, que contou com a 
presença das líderes mais abalizadas de nossa Organização, e para orgulho da 
WIZO Brasil, teve a presença de nossa Assessora de Cultura, Eva Solewicz. Os 
jovens foram brindados com talitot, sidurim e kipot e as meninas ganharam casti-
çais. Segundo Yochi Feller, “se não fosse a WIZO, provavelmente estes jovens não 
teriam condições de celebrar as suas maioridades religiosas. Nas palavras de Eva 
Solewicz, “esta cerimônia foi uma celebração do judaísmo, sionismo e cidadania, 
pautada pelo carinho e pelo luxo da dignidade. Kol Hakavod para a WIZO Israel 
e para todas nós, chaverot WIZO que trabalhamos, colaboramos e apoiamos para 
podermos afirmar: com a WIZO tudo é possível”!

HELENA GLASER
A Presidente da WIZO Mundial, Helena Glaser foi eleita, por unanimidade, 
Presidente do Conselho  Geral Sionista constituindo-se na primeira mulher a 
ocupar esta posição naquela organização.

Os barmitzvandos junto à nossa chaverá Eva Solewicz

Yochy Feller, 
Eva Solewicz 

e Betty Crystal 
com as 

batmitzvandas 

 WIZO pelo mundo 
 

BarMitzvá eM israel

Yochy Feller, Eva Solewicz, Helena Glaser, 
presidente da WIZO Mundial e Esther Mor, 
Chairperson do Departamento de Promoções da 
WIZO Mundial durante a cerimônia
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  palavra da presidente 
 
Helena Kelner  

E
stamos encerrando o ano civil, tempo 
de realizar uma avaliação do desem-
penho desta grande equipe que é a 
WIZO Brasil, constituída pelos Cen-
tros e o Executivo nacional, em nosso 

país de dimensões continentais.
Iniciamos o ano de 2010 com o Seminário In-

ternacional Lapid, juntamente com o Encontro de 
Representantes de Federações WIZO, em Israel. 
Neste Seminário, além da Presidente, participaram 
mais quatro chaverot com função de liderança em 
seus Centros e no Executivo. O nosso grupo se 
manteve integrado, unido e trabalhamos sempre 
em equipe nas diversas atividades do programa, 
participando com a apresentação de uma ideia 
de sucesso, exibindo o projeto Livro da Vida. Nas 
visitas programadas aos projetos WIZO, de nossa 
especial predileção, tivemos um imenso prazer 
em viajar para a cidade de Hadera, onde visita-
mos a construção em andamento do novo Centro 
Comunitário WIZO naquela região, que por sinal 
encontra-se em avançado estado de edificação, a 
caminho de sua inauguração.

Depois de merecidas férias, a liderança dos 
Centros e o Executivo da WIZO Brasil encontra-
ram-se no Rio de Janeiro para a Reunião anual de 
Conselho Deliberativo, a fim de traçar as metas e 
principais iniciativas a serem adotadas e realizadas 
no decorrer do ano. É válido afirmar que com ativa 
participação de toda a equipe nas tomadas de de-
cisões tornou-se possível atingirmos os objetivos 
do Conselho Deliberativo, quais sejam: reforçar a 
parceria entre o Executivo Nacional e os Centros do 
País; manter um canal de comunicação ágil e direto, 
oferecendo suporte e apoio aos projetos em pauta; 
valorizar as iniciativas de cada segmento; ampliar 
o quadro de sócias e ativistas em todo o país, com 
foco especial no segmento Aviv; e desenvolver 

material de uso institucional para divulgação do 
importante papel da WIZO no mundo, aprovei-
tando as comemorações em larga escala dos seus 
90 anos de estabelecimento. Durante este ano, 
procuramos manter uma política de portas abertas, 
incentivando a contribuição dos Centros, acolhen-
do sugestões, críticas e ideias de melhoria focadas 
no trabalho realizado.

No decorrer de 2010, os Centros Minas Ge-
rais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo 
organizaram com muito sucesso atraentes em-
preendimentos. Incluíram em sua programação 
requintados eventos para celebrar o Dia Interna-
cional da Mulher e as festividades do calendário 
judaico; promoveu-se uma constante distribuição 
de material cultural, alusivo aos nossos valores e 
tradições, além da divulgação e do intercâmbio 
constante de informações relacionadas à tradição 
judaica, promovendo-se frequente divulgação de 
notícias relacionadas à WIZO e ao Estado de Israel. 
Prosseguimos com nossa campanha de concentrar 
esforços visando dar impulso à revitalização dos 
Centros de menor atuação.

A Presidente da WIZO Brasil se manteve à 
disposição das líderes WIZO e fez questão de 
prestigiar os eventos dos Centros, participando 
das comemorações de Norte a Sul do país, sempre 
retornando estimulada pela dedicação, organiza-
ção e sucesso dessas festividades, em função do 
entrosamento entre as chaverot de cada cidade 
onde a WIZO atua, no âmbito de nossa Federação. 
Registre-se um interesse incondicional dos Grupos 
em comemorar o 90º aniversário de fundação da 
WIZO Mundial. Correspondências variadas recebi-
das do Executivo da WIZO Mundial foram traduzi-
das e retransmitidas com a finalidade de estimular 
as comemorações dos 90 anos de nossa instituição. 
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De posse desses conhecimentos os Centros incen-
tivaram visitas de delegações ou de chaverot aos 
Projetos WIZO em Israel, veicularam homenagens 
às voluntárias com 90 anos de idade ou mais, 
ainda em atividade, dos diversos Centros; enfim, 
prepararam com muita criatividade diversas formas 
de comemorar esta data tão significativa para nós, 
mulheres WIZO. Vale ressaltar que os Centros têm 
correspondido ao incentivo da WIZO Brasil com 
o máximo empenho. Seus empreendimentos em 
diversas ocasiões fizeram parte das manchetes de 
primeira página do site da WIZO Mundial, cons-
tando como notícia de destaque. Estas inserções 
no site internacional de nossa Organização estão 
intimamente relacionadas às diversas celebrações 
do seu 90º aniversário.

O Brasil participou de importantes momentos 
relacionados à WIZO no plano internacional em 
Israel. Nossa Federação foi representada, no Con-
gresso Sionista Mundial e no da Agência Judaica, 
pela Assessora de Cultura e Divulgação Eva Solewi-
cz, que, emocionada, esteve presente à cerimônia 
de Bar/Bat Mitzvá organizada pela WIZO Israel 
para 600 crianças de todas as regiões do Estado de 
Israel, no Kotel. Esta foi uma comovente e feliz ce-
rimônia, cujo vídeo nos foi posteriormente presen-
teado pela Presidente da WIZO Israel, Yochy Feller, 
legendado para o português e distribuído a todas as 
participantes do Seminário Aviv/Lapid em Curitiba.

Dando continuidade à tradição da Federação 
do Brasil, de estar sempre empenhada em atender 
à convocações da WIZO Mundial, uma delegação 
de quatro jovens chaverot participou do Seminário 
WIZO Aviv Internacional, em Tel Aviv, ocorrido em 
novembro. Mais uma vez as nossas eficientes chave-
rot nos encheram de orgulho ao deixar a sua marca 
nos anais da WIZO em Israel.

Considero a nossa maior conquista o Seminário 
Aviv/Lapid, realizado nos dias 15 a 17 de outubro, 
onde cerca de 150 voluntárias, representantes dos 
Centros Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São 
Paulo foram recepcionadas pelas dedicadas chave-
rot da WIZO Paraná, lideradas por sua incansável 

Presidente Regina Brener. Recebemos inúmeras 
manifestações e mensagens por parte das autori-
dades convidadas e das participantes que presti-
giaram o evento. As avaliações por escrito entre-
gues ao Executivo foram muito positivas, afirman-
do que o Seminário foi excelente, bem organizado, 
com temas inteligentes, as dinâmicas bastante 
produtivas, tendo havido um extraordinário entro-
samento das chaverot presentes. Cada membro do 
Executivo colaborou para a excelência desse En-
contro, utilizando sua área de aptidão profissional, 
destacando-se a atuação de Sheila Saubermann, 
que colaborou intensamente no desenvolvimento 
do Programa, e de Sarita Schaffel, que discorreu 
brilhantemente sobre a proposição central desse 
Seminário: “Jovem WIZO – 90 anos projetando o 
futuro”. O alto nível dos palestrantes convidados 
– Dr. Osias Wurman, Cônsul Honorário do Estado 
de Israel no Rio de Janeiro, e o jornalista Caio Blin-
der, que veio prestigiar o evento diretamente dos 
Estados Unidos, onde reside –, proporcionaram 
uma oportunidade única para nos atualizarmos 
ouvindo a opinião desses ilustres e experientes 
formadores de opinião. Ressalto com prazer a ativa 
participação das chaverot do segmento Aviv, tendo 
se constituído em um expressivo contingente to-
talizando 35 jovens ativistas. As voluntárias Aviv 
se destacaram pela atuação ativa e pelo desejo de 
conhecer a fundo a nossa instituição, interagindo 
junto aos seus pares. Neste Seminário foi lançado 
um aclamado vídeo, produzido em homenagem 
aos 90 anos da WIZO Mundial.

Desejo expressar, ainda, os meus agradecimen-
tos aos Centros e ao Executivo da WIZO Brasil, que 
contam com chaverot dinâmicas, atuantes e interes-
sadas, que abraçam os ideais de nossas precursoras 
em um esforço conjunto para conservar nossas 
tradições milenares, manifestando um imenso or-
gulho do Estado de Israel.

Que no ano vindouro, com o mesmo entusias-
mo, possamos dar prosseguimento ao nosso traba-
lho WIZO, ainda mais fortes, mais unidas e mais 
estimuladas a dar continuidade à missão que nos é 
tão cara e prazerosa.



10 corrente10 corrente

 
 
entrevista  

 
caio blinder 

Para o jorNalista caio bliNder, 
aPesar dos atritos receNtes os 
estados uNidos aiNda são o úNico 
aliado coNfiável do estado judeu

Renato aizenman

Uma das vozes judaicas mais influentes do jornalismo 
nacional não mora no Brasil. É Caio Blinder, correspondente 
de jornais, rádios e sites e veterano integrante do programa 
de TV Manhattan Connection, do GNT. Desde 1982 ele vive 
no EUA e, por isto, conhece como poucos brasileiros a rea-
lidade da comunidade judaica americana e as relações dos 
EUA com Israel. Este foi o tema de sua palestra durante a 
Convenção Nacional da Conib, realizada em novembro de 
2010, em Manaus, e da entrevista que concedeu em seguida 
à revista Corrente. 

os eua 
aPóiaM 
israel, 
graças 
a deus
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Qual a importância de um sólido apoio 
americano a Israel, tanto por parte do governo 
como do Congresso?

Este apoio é vital. Os EUA são o grande 
aliado, o único realmente de confiança que Is-
rael tem. O problema é que alguns desvios ou 
ressalvas neste apoio acabam criando temores 
exagerados. E creio que é isto que está aconte-
cendo neste momento, com o governo Obama 
cobrando algumas mudanças em Israel, como 
na questão de assentamentos. Ironicamente, do 
lado de fora, adversários de Israel insistem que 
Obama é tão macio com Israel como os demais 
políticos americanos.

Quais seriam os reflexos para Israel de uma 
diminuição acentuada deste apoio?

Um efeito prático seria Israel fazer mais 
concessões. Eu pessoalmente creio que isto será 
inevitável caso no fim da estrada se vislumbre 
um acordo de paz. Mas, por ora, em particular 
no Congresso, o apoio a Israel é inquebrantável.

 
Alguns analistas vêem risco de o apoio a 

Israel perder seu caráter bipartidário, perden-
do cada vez mais força entre os Democratas. 
Como vê isso?

Este é um cenário possível, se levarmos em 
conta que Israel tem a coalizão de governo mais 
direitista de sua história, com um ministro das 
Relações Exteriores, Avigdor Lieberman, que 
eu considero uma catástrofe para os interesses 
de Israel. Em contrapartida, os republicanos no 
Congresso americanos são cada vez mais direi-
tistas. Isto pode criar algumas colisões no apoio 
a Israel em Washington junto aos liberais.

 
Como se divide o eleitorado judaico e qual 

é a implicação desta divisão nas relações EUA-
Israel?

O eleitorado judaico é, em grande parte, 
liberal (embora já tenha sido um pouco mais). 
Existem algumas teorias de que os judeus mais 
jovens estão se distanciando de Israel, devido 
ao excesso de conservadorismo no país. Isto 

Parte da 
coMuNidade 
judaica 
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esteja sob 
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existeNcial. 
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fileiras coM 
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existe, mas o fundamental é que parte da co-
munidade judaica nos EUA não sente que Israel 
esteja sob alguma ameaça existencial. Caso isto 
ocorra – digamos uma nova guerra, ou a consu-
mação do programa nuclear iraniano com armas 
– os judeus vão cerrar fileiras com Israel. Não 
há dúvida que existe um fosso na comunidade, 
como em Israel: uma parte mais secular e outra, 
minoritária, porém mais motivada, mais religio-
sa e conservadora.

 
Como você avalia a opinião pública america-

na atual em relação a Israel?
A opinião publica americana é pró-Israel, 

graças a Deus.
 
Onde estão os focos de disseminação de crí-

ticas a Israel nos EUA?
Setores da esquerda, que aqui são definidos 

como liberais. Mas eles estão dentro da própria 
comunidade judaica. Eu me considero parte deste 
segmento. Não podemos confundir posições con-
tra Israel com posições contra o governo de plantão. 
Aqui dentro da comunidade existem críticas ao viés 
muito conservador do rabinato em Israel e inquie-
tação em questões como conversão ao judaísmo 
e juramento de lealdade a Israel. Em contraste, 
setores conservadores, como os evangélicos, fazem 
campanha cerrada a favor de Israel.

 
Em sua opinião, como Obama vê o conflito 

árabe-israelense?
Creio que, no geral, ele está correto. Busca uma 

acomodação, uma quixotesca resolução da questão 
palestina, quer neutralizar o extremismo islâmico 
com progressos nesta questão palestina e espera 
que isto ajude a conseguir apoio no mundo árabe 
contra o Irã. Ele cometeu erros táticos, como espe-
rar demais das negociações (existe este componen-
te narcisista no Obama) e forçar Israel na questão 
dos assentamentos.

 
Como avalia as relações da Casa Branca com 

Israel o governo Netanyahu?
São tensas, mas já foram piores. Netanyahu não 

é um sujeito fácil, mas aprendeu que não pode 
bater de frente com a Casa Branca. Claro que ele 
preferiria um presidente republicano.

 
Concorda com analistas que dizem que os 

EUA desejam e trabalham para forçar um go-
verno de coalizão Likud-Kadima?

Este é o plano. Os americanos gostariam que 
Tzipi Livni fosse a primeira-ministra.

 
Como vê as manifestações de antissemitis-

mo em “talk-shows” de rádio e na internet?
Nada extremamente inquietante. O “talk-radio” 

é domínio da direita e a obsessão dela é Obama.
 
À parte a questão israelense, como vê a situa-

ção da comunidade judaica americana?
Um setor dela é altamente engajado na vida 

comunitária. Quem participa da vida de uma con-
gregação judaica sente isto. E você pode escolher 
qualquer corrente. Este é um país em que você 
assumir tranquilamente seu judaísmo. Existem 
resquícios de antissemitismo, mas creio que a 
sociedade americana é muito tolerante com reli-
giões, menos com muçulmanos – embora a vida 
deles aqui seja melhor do que na Europa. Aqui, 
no geral, quem chega realmente se derrete no  
“melting pot”.

 
Como a atual crise econômica americana 

está afetando a comunidade judaica? Ela foi 
atingida mais, menos ou igualmente ao resto 
da população?

Todo mundo está sendo afetado. Não existe 
discriminação para sofrer com o relativo declínio da 
riqueza americana.

 
Acredita que recentes escândalos financeiros 

envolvendo judeus americanos, como o caso 
Madoff, exarcebam sentimentos antissemitas 
na sociedade americana?

Fiquei paranóico numa primeira fase, mas agora 
estou mais tranquilo. A crise econômica precisaria 
ser mais grave para exacerbar o antissemitismo e 
outros preconceitos.     
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HOLANDA

SEM FUTURO?
Ex-Comissário da União Européia, o 

holandês Frits Bolkenstein afirmou 

que os judeus não têm futuro na 

Holanda, devido ao forte sentimento 

antissemita da juventude de origem 

marroquina estabelecida no país. 

Segundo Bolkenstein, “judeus que 

se vestem como judeus devem 

deixar a Holanda para sua própria 

segurança. Por sua vez, o político 

holandês Geert Wilders declarou 

que quem deve deixar o país são os 

antissemitas. EUA

AS PIORES DE 2010
O Centro Simon Wiesenthal, nos EUA, publicou 

em dezembro uma lista com as piores frases 

antissemitas de 2010. Em primeiro lugar veio 

“Os judeus devem dar o fora da Palestina 

e voltar para casa na Polônia, Alemanha 

ou América”, dita pela veterana jornalista 

americana Hellen Thomas (foto). Em segundo 

está a frase “Hitler é um bode expiatório 

da História”, do diretor de cinema Oliver 

Stone. Para o Centro, a lista mostra como o 

antissemitismo está ganhando aceitação nos 

círculos formadores de opinião.

ALEMANHA

VERBA PARA AUSCHWITZ
O governo alemão anunciou que fará uma doação 

de US$ 80 milhões para preservação do campo de 

concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polônia 

(foto), onde na década de 40 centenas de milhares 

de judeus foram mortos pelos nazistas. O ministro 

do Exterior alemão, Guido Westerwelle, explicou que 

é uma “obrigação histórica” da Alemanha contribuir 

para a educação das futuras gerações sobre o 

Holocausto. Atualmente, as instalações desativadas 

do campo recebem cerca de 1 milhão de visitantes 

todos os anos.

ITÁLIA

RACISMO ONLINE
O Comitê de Relações Exteriores do Parlamento italiano 

aprovou uma resolução criando ferramentas para combate 

ao ódio racial na internet, incluindo o antissemitismo. O texto 

aprovado é de autoria da deputada Fiamma Nirenstein (foto) 

e foi aprovado por unanimidade. “Esta resolução firma um 

compromisso do governo italiano com o combate aos crimes 

de racismo e xenofobia na internet, que vêm experimentando 

grande crescimento”, afirma a deputada.

INGLATERRA

SPIELBERG BOICOTADO
O jornal inglês The Guardian publicou 

um telegrama vazado pelo site 

WikiLeaks revelando que o cineasta 

Steven Spielberg foi posto numa lista 

de boicotes da Liga Árabe. Segundo 

o telegrama, a decisão árabe foi 

tomada após Spielberg ter doado US$ 

1 milhão a Israel durante a Segunda 

Guerra do Líbano, em 2006. Catorze 

países árabes, além de Irã, Malásia e 

Paquistão, decidiram banir todos os 

filmes dirigidos ou produzidos pelo 

cineasta.
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Em 1835, logo após 
os tumultos que se 
tornaram conhecidos 
no norte do Brasil 

como A Cabanada, o cônsul inglês 
John Hesketh apresentou veemente 
protesto às autoridades locais em 
Belém contra a violência nativa 
que já causara a morte de alguns 
estrangeiros. Segundo o registro 
lavrado em cartório, dois judeus 
e um francês foram assassinados 
e ocorreram saques generalizados, 
incluindo de bens de súditos de Sua 
Majestade.

O fato em si não chegaria a 
ser uma grande novidade. Afinal, 
um sentimento contra brancos e 
estrangeiros era corriqueiro em toda 
a Colônia e, em alguns lugares, 
exacerbou-se após a independência. 
O inusitado para um olhar 175 anos 
depois é a presença de dois judeus 
naquelas longínquas paragens, 
quando, há até bem pouco tempo antes, 
a presença deles era terminantemente 
proibida em toda a colônia portuguesa. 
Quem eram eles e o que ali faziam?

Benjamin Constant

CoaRi

tefé
manaCupuRu

manaus

itaCoatiaRa

BaRReiRinha

poRto Velho

aBonã

GuajaRá-miRim

Rio BRanCo

BoCa do aCRe
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a iNcrível saga das faMílias que deixaraM o árido Magrebe 
Para se estabelecereM Na aMaZôNia brasileira

itaCoatiaRa
maués

paRintins

juRuti
BaRReiRinha

faRo

oximiná ÓBidos

aVeiRo

itaituBa

alenqueR

santaRém

pRainha

altamiRa

GuaRupá BReVes

Cametá

Baião

Belém

maCapá

Fotos: Centro Israelita do ParáFoto: arquivo do autor
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A história da presença dos judeus na 
Amazônia ainda está para ser mais bem 
decifrada. O enigma reside exclusivamen-
te na escassez de pesquisas consistentes, 
especialmente sobre a documentação de 
época guardada nos arquivos paraenses. 
A referência do cônsul inglês confirma a 
cidade de Belém como porto de destino 
de muitos imigrantes judeus. A hipótese 
de que os primeiros eram de origem mar-
roquina parece consubstanciada pelas ins-
crições tumulares ainda hoje perceptíveis 
no Cemitério da Soledade, em Belém, com 
destaque para a de Mordechai HaCohen, 
que morreu em 1848. Outro vestígio desta 
presença é o registro do comerciante José 
Benjó que, já em 1823, tinha seu comércio 
na Rua do Pelourinho (hoje Sete de Setem-
bro). Muitas outras indicações dão conta da 
presença de marroquinos ou de outras regi-
ões do Magrebe no Norte e, eventualmente, 
no Nordeste brasileiro. Teresina, Salvador, 
Minas Gerais e outros lugares pelo interior 
eram os destinos destes primeiros judeus 
que aproveitavam os ventos liberais da 
monarquia brasileira nas primeiras décadas 
do século XIX para perseguirem e viverem 
novos tempos afortunados.

No Pará, a gênese da comunidade mui-
to seguramente terá tido a contribuição 
de cristãos-novos. Em 1770, o Marques de 
Pombal, ministro de Dom José, de Portu-
gal, evacuava a fortaleza portuguesa em 
Mazagão, no Marrocos, majoritariamente 
habitada por cristãos-novos e os trans-
fere para o norte brasileiro, fundando a 
localidade de Nova Mazagão, no Ama-
pá. O historiador, frente aos farrapos de 
informações, recorre, não raro, às suas 
deduções e não há como descartar a priori 
que muitos destes prováveis imigrantes 
cristãos-novos tenham preferido se dirigir 
para Cametá ou Belém, cidades com maio-

res possibilidades do que aquele brejo. 
Estes, certamente, encontraram, em terras 
brasileiras, outros cristãos-novos, como os 
familiares de Jacob Henriques, juiz ordi-
nário em Santarém (1761) e outros citados 
pelos cronistas paraenses. Como diz Luis 
da Câmara Cascudo: “cristão novo, casa-
do, com cristã velha, era vigário, ouvidor, 
membro da governança, oficial, mercador, 
mestre-escola, dono de engenho”.

Os primeiros judeus que para cá vieram 
não o fizeram em busca do “ouro” que escor-
ria das seringueiras. Eram comerciantes, sim, 
mas nem todos. Havia aqueles que se dedica-
ram à agricultura, como o senhor de engenho 
em Afuá, José Manfredo Levy, ou, ainda, do 
engenho de Santa Cruz de Biisuí, também no 
Pará, de propriedade de Jacob Gabay. 

Os judeus da Amazônia

foi eNtão que 
adeNtraraM 
Pela selva, eM 
seus batelões, 
NegociaNdo 
borracHa 
e castaNHa 
Pelos 
aflueNtes do 
rio-Mar aciMa, 
PeNetraNdo 
até os 
seriNgais Mais 
distaNtes



corrente 17 

Em Belém, a sinagoga que fundaram 
funcionava no sobrado da loja de José 
Benjó e reunia aqueles judeus-novos 
(ex-cristãos novos) e os imigrantes. En-
tre estes, alguns portugueses. Afinal, 
muitos dos primeiros recém-chegados 
vieram de Portugal, como Arão Benja-
mim, dos Açores (provavelmente de ori-
gem marroquina) ou Isaac Amzalak que 
foi para a Bahia e cuja filha foi musa do 
poeta Castro Alves. Com o tempo, estas 
pequenas comunidades nas principais 
cidades foram revigoradas com o flu-
xo incessante de imigração dos judeus 
marroquinos, fugidos das intempéries 
de toda ordem, e que vinham em busca 
do Eldorado prometido pela extração da 
borracha.

Foi então que adentraram pela selva, 
em seus batelões, negociando borracha 
e castanha pelos afluentes do rio-mar 
acima, penetrando na “jungle” até os 
seringais mais distantes e esbarrando 
em seu caminho com o “outro” até en-
tão desconhecido: o caboclo e o índio. 
Deste encontro surgiu uma nova “etnia”, 
conhecida como judeus caboclos ou os 
hebraicos da Amazônia, gente que po-
de ser encontrada nos confins de Porto 
Velho, até a fronteira do Brasil com Pe-
ru, em Iquitos. Algumas estimativas dão 
conta de uma população beirando 250 mil 
descendentes diretos dos judeus marro-
quinos, ainda que física e culturalmente 
inteiramente miscigenados.

Desta onda, que terá somado algo 
em torno de mil famílias de imigrantes, 
restam, hoje, as comunidades de Belém 
e Manaus, reunindo, juntas, cerca de 400 
ou 500 famílias. Algumas outras famílias 
ainda remanescem em pequenas locali-
dades. Esses judeus, no fundo, reinven-
taram uma maneira de ser sefardita/mar-
roquina: a maneira brasileira, pela qual 
o ladino e, sobretudo, o haktia, foi sendo 
lentamente substituído pelo português. 
Um grande número de seus descendentes 
espalhou-se pelo Rio e São Paulo, e no es-
trangeiro. Aqueles primeiros imigrantes, 
contudo, já têm seu lugar na História, seja 
ela judaica ou brasileira. 

Reginaldo Jonas Heller é Jornalista, Bacharel em Comunicação 
(UFRJ), Mestre e Doutor em História (UFF)

Fontes:
BAENA, Antonio Ladislau. Compêndio das Eras da Província do Pará. 
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BENCHIMOL, Samuel. Eretz Amazônia. Manaus, 1998. 
BENTES, Abraham Ramiro. Das ruínas de Jerusalém à verdejante 
Amazônia. Rio, 1977. CASCUDO, Luis da Câmara. Três presenças 
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Foto: Arquivo do autor

esses judeus, 
No fuNdo, 
reiNveNtaraM 
uMa MaNeira 
de ser 
sefardita/
MarroquiNa: 
a MaNeira 
brasileira, 
Pela qual 
o ladiNo e, 
sobretudo, 
o Haktia, 
foi seNdo 
leNtaMeNte  
substituído 
Pelo 
Português.
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saRita léa sChaffel 

Como vê caminhos por toda parte, ele se 
encontra sempre na encruzilhada

Walter Benjamin, Das destruktivecarachter,1931, 
citado por Lowy,1989

A costumada a narrativas da 
vida cotidiana dos habitan-
tes judeus dos “shtetl” da 
Europa Central, do fim do 
século XIX e do início do 

século XX, bem como com a rotina dos “pro-
groms” nas comunidades judaicas urbanas, 
me surpreendo, a princípio, com a expres-
sividade da presença de pensadores judeus 
em movimentos intelectuais dessa época, no 
Velho Continente.

Para Lowy (1979), esta efervescência cul-
tural extraordinária pode ser considerada 
como um século de ouro, comparável ao sé-
culo XII judeu-árabe na Europa ibérica. Essa 
cultura judaico-alemã, da qual emergiram 
Heine e Marx, Freud e Kafka, Ernst Bloch, 
Walter Benjamin e Adorno, deixou um lega-
do intelectual inovador na área da ciência, 
da literatura e da filosofia do século passado.

Um encontro
fortuito com

Destaco entre essas figuras a de Wal-
ter Benjamin, filho de uma família de 
judeus assimilados, que sempre me en-
cantou pela sua condição existencial de 
“outsider”, como um ator que escolheu 
a peça certa, o diretor mais premiado, o 
teatro mais prestigiado, mas insistiu em 
não seguir o “script”, como seus colegas 
da Escola de Frankfurt. Procurou ser tão 
original que acabou sendo o seu próprio 
algoz. Nem sua última representação 
teve público. Foi enterrado como in-
digente, depois de se suicidar por não 
aguentar ter caído nas mãos de policiais 
nazistas quando, fugido da França, atra-
vessava a fronteira da Espanha, buscan-
do um porto seguro.

Na tecedura de sua vida pessoal, Ben-
jamin se considerava um vencido, fazen-
do de seu presente um ato de redenção 
do passado, vislumbrando sempre a visão 
messiânica da possibilidade de salvação.

Nossa geração teve que pagar para saber, 
pois a única imagem que vai deixar é a de 
uma geração vencida. Será esse o legado aos 
que virão. (Benjamin, 1940).
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Neste sentido, a história não é vista co-
mo um “que foi apenas”, mas como um “a 
se fazer”, como uma ação ainda possível. 

Konder (1988), interpretando Benja-
min, afirma que os oprimidos de hoje 
só terão ânimo se reassimilarem as as-
pirações e os anseios dos oprimidos de 
ontem. O que os homens desejaram e não 
conseguiram, talvez possa ser alcançado 
no futuro. E para que a história seja com-
pleta precisamos resgatar tudo: não só o 
que foi dito e feito, mas também o que foi 
desejado e reprimido.

Se assim é, confirma Benjamin, existe 
um encontro secreto marcado entre as 
gerações precedentes e a nossa. O diá-
logo entre elas seria mediado pela força 
messiânica, que possibilita que o eco do 
lamento dos vencidos seja ouvido pe-
las gerações subsequentes, impelindo os 
oprimidos à redenção.

Esta ideia de rememoração é muito 
forte para a tradição judaica. O mergu-
lho do sujeito no passado, a partir do 
presente, é uma constante no judaísmo. 
Um exemplo significativo é a leitura da 
Hagadá de Pessach.

“Por que essa noite é diferente das 
outras?” O patriarca, na cabeceira da 
mesa, responde que “escravos fomos no 
Egito...” e a partir daí, como o narrador 
descrito por Benjamin, ele “adere à nar-
rativa a marca de quem narra, como a ti-
gela de barro marca das mãos do oleiro” 
(Benjamin 1985). Em torno de cada me-
sa, a mesma história é contada de forma 
diferente segundo a ótica do narrador. 
A diversidade de enredos encontra um 
ponto comum com a chegada do ante-
passado Eliahu Hanavi, para quem foi 
reservada uma taça de vinho. Ele chega 
para anunciar a vinda do Messias, com o 
Templo e a cidade de Jerusalém radian-
tes em sua glória. 

Assim, presente, passado e futuro 
se misturam pelo resgate das experi-
ências significativas do passado, por 
um futuro que não signifique uma 
regressão à barbárie. Pois a tradição 
não deve abrigar o conformismo, mas 
abrir caminho para as “centelhas de 
esperança”. (Tese VI).

Segundo Peter Szondi, a coincidência 
do passado, presente em Benjamin, não 

assiM, PreseNte, 
Passado e 
futuro se 
MisturaM Pelo 
resgate das 
exPeriêNcias 
sigNificativas 
do Passado, Por 
uM futuro que 
Não sigNifique 
uMa regressão 
à barbárie. Pois 
a tradição Não 
deve abrigar o 
coNforMisMo, 
Mas abrir 
caMiNHo Para 
as “ceNtelHas 
de esPeraNça“
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libera o indivíduo do jugo do tempo, 
mas opera uma espécie de condensação 
que permita ao presente reencontrar, re-
ativar um aspecto perdido do passado e 
retomar o fio de uma história inacabada 
para tecer-lhe a continuação.

Gagnebin (1994), referindo-se ao Shoa, 
afirma que não se pode narrar a sua 
história com a vã intenção de tudo com-
preender, de tudo explicar, mas em vista 
do passado no presente, isto é, em vista 
de um presente verdadeiro que acolhe o 
sofrimento. A sua narração é aquilo que 
nunca conseguiremos realmente dizer e, 
por isso mesmo, aquilo que nos proíbe 
de nos calarmos e esquecermos. Renun-
ciar a contar e a transmitir mesmo por 
falta de palavras ou por excesso de dor, 
significaria, de certa maneira, pactuar 
com a ignomínia.

Em uma carta endereçada ao seu ami-
go Gershon Scholem, que insistia para 
que o autor emigrasse para a Palestina e 
trabalhasse com ele na Universidade de 
Jerusalém, Benjamin assim se descreve:

“Um náufrago que flutua em cima de 
um destroço, enquanto sobe para o topo 
do mastro que já está em pedaços. Mas 
ele tem chance de fazer um sinal de lá 
para que o salvem.” (1931).

A filosofia da história de Walter Ben-
jamin emprega uma noção de salvação 
em que marxismo e teologia se fundem. 
Segundo Gagnebin (1993), a ideia de 
libertação necessária de classe domi-
nada une-se à doutrina judaica da re-
denção. A salvação, nesse contexto, é 
compreendida como libertação do Exílio 
e restauração da unidade primeira. Esse 
processo se articula em torno da ideia 
cabalística do Tikun, termo polissêmico 
que significa, ao mesmo tempo, reden-
ção, restituição, reparação, reforma, res-
tabelecimento da harmonia perdida. 

O advento do Messias é cumprimento 
do Tikun – a redenção. O mundo do Tikun 
é, na tradição judaica, o mundo utópico 
da reforma messiânica, da suspensão da 
mácula, do desaparecimento do mal.

Para o messianismo judaico, contra-
riamente ao cristão, a redenção é um fato 
que se realiza necessariamente no palco 
da história, no mundo material. Não é 
concebível como processo puramente es-
piritual, situado na alma de cada ser hu-
mano e resultando numa transformação 
essencialmente interna. O messianismo, 
nessa visão, embute em seu cerne o ele-
mento revolucionário e não a forma da 
utopia racional do progresso eterno, não 
significa um aperfeiçoamento do mundo 
tal como existia até então, mas a criação 
de um mundo inteiramente novo. 

“Cada segundo era a porta estreita pela 
qual podia penetrar o Messias” (Benjamin).

A visão que me deixa Benjamin é a do 
quadro de Klee chamado Angelus Novus. 
Representa a figura de um anjo, que pare-
ce querer afastar-se de algo que ele encara 
fixamente. A vida de Benjamin foi assim: 
de afastamento em afastamento, foi tecen-
do o seu destino tênue. Como o traço da 
pintura de Klee, não resistiu, e como os 
anjos efêmeros da tradição Talmúdica “foi 
criado para depois de ter cantado seu hi-
no na frente de Deus cessar e desaparecer 
do nada.” (Benjamin).

Sarita Léa Schaffel é Presidente da Federação Israelita do 
Estado do Rio de Janeiro, ex-Presidente e Membro Honorário 
da WIZO Brasil.
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l Haskalá - O 
Iluminismo Judaico
Arnaldo Niskier
Editora Altadena

Para escrever a primeira obra 

em língua portuguesa sobre 

esse importante movimento 

cultural, importantes 

bibliotecas internacionais 

foram percorridas, destacando-se a Rosenthaliana de 

Amsterdã, e a do Jewish Theological Seminar, em Nova 

Iorque. Foram também consultados verdadeiros tesouros 

literários, a maioria em língua iídiche. O grande nome do 

Iluminismo, na Alemanha, foi Moisés Mendelssohn (avô do 

famoso compositor). Com Mendelssohn foi possível anotar a 

existência de um Iluminismo judaico na Europa, com todas 

as características de investigação e de experiência, como 

forma de conhecimento; a crença nos direitos naturais; a 

crítica ao absolutismo e aos privilégios da nobreza e do 

clero, além da defesa da liberdade política e econômica e da 

igualdade de todos perante a lei. Na época, os judeus viviam, 

na Alemanha, confinados num gueto, sendo-lhes negadas 

todas as condições de sustentabilidade digna. Falavam apenas 

o iídiche, por isso mesmo considerada uma língua marginal. 

A fim de atrair os judeus para perto da grande sociedade, 

Mendelssohn defendia que eles falassem o hebraico e o 

alemão, sendo por isso mesmo bastante combatido pelos 

ortodoxos. Segundo temor vigente, com isso, se ampliaria 

bastante o risco de assimilação (o que em parte acabou 

mesmo acontecendo) e de apostasia (abandono da fé).

O Iluminismo ensejou a emancipação do judeu da segregação 

física do gueto e da sua posição como estranho em sua 

própria terra. Experimentou-se a exaltação intelectual que 

o Renascimento trouxera à Europa quatro séculos antes. 

Os seus seguidores procuravam acompanhar os padrões 

da sociedade europeia em matéria de modos e moda, 

linguagem e lealdade ao poder dominante. A Haskalá acabaria 

influenciando a criação dos movimentos reformista e sionista, 

com origem na Galícia, depois se espalhando pela Europa 

oriental, sempre privilegiando os estudos seculares e a razão 

como a medida de todas as coisas. Com isso, deram vez às 

línguas modernas e o aprendizado prático do trabalho, para 

ajudar os judeus a se integrar à sociedade. 

 
 
livros

l Judeus do Eldorado
Reinventando uma Identidade em 
plena Amazônia
Reginaldo Jonas Heller
e-papers

Judeus do Eldorado é um importante 

estudo sobre identidade ambientado na 

Amazônia do século XIX. O que o faz 

tão especial é a extravagância de seu 

particularismo - � judeus do Marrocos 

em interação com a selva e o contexto 

amazônico num estado brasileiro também 

dos primórdios de sua independência. 

Empreendedorismo, ousadia e permeabilidade 

foram características fundamentais para 

a adaptação e integração deste grupo. 

Reginaldo Heller faz uma análise desta 

capacidade mutante de um grupo que, por 

um lado, é diaspórico, errando desde a 

Península Ibérica, ao Marrocos e finalmente 

ao Brasil, e, ao mesmo tempo, profundamente 

poroso às identidades por onde transita 

encarnando simbioses da particularidade 

judaica, Sefaradi-Ibérica, muçulmana 

Marroquina e amazônica. Imigrantes 

estes que, na busca por um Eldorado de 

prosperidade, irão encontrar um Eldorado 

cultural capaz de fomentar significado às 

identidades étnicas e nacionais.

l Torá
As Mensagens Interpretativas 
do Pensamento Judaico através 
do Pentateuco 
(A Lei de Moisés)
Fortunato Azulay
Editora Luna

Era comum em tempos passados, 

na História Judaica, que grandes 

personalidade, deixassem a seus 

entes queridos um testamento 

de princípios éticos, uma série 

de recomendações e conselhos 

que emanavam da sabedoria e 

experiência de vida adquiridas ao 

longo dos anos, que lhe foram 

agraciados a viver.

Fortunato Azulay, de bendita 

memória, continuou esta venerável 

tradição. Fez também seu ethical 

will, seu legado e aspirações 

e metas de ordem moral. Ele 

escolheu um meio didático e 

educativo, um comentário da 

Torá para veicular estas ideias 

de seus antepassados e mestres 

e que cultivara com paixão e 

entusiasmo.
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aléM das vitórias Militar e esPiritual, deveMos celebrar a PerMaNêNcia   do Povo judeu através dos teMPos, aPesar de todos os Percalços

resumo da história 
de Chanuká é mais ou 
menos o seguinte: Os 
macabeus selaram sua 
vitória sobre o tirano 
grego Antioco IV, rei-
naugurando o Templo 
de Jerusalém e dedican-
do a D'us. Quando os 
macabeus libertaram 
o Templo do domínio 
dos gregos, descobri-
ram que o local tinha 
sido violado e profana-
do. O Templo necessita-
va muito mais que uma 
limpeza e consertos; 
precisava ser reconsa-
grado. Esta consagra-
ção marcou um novo 
início para o Templo 
e para o povo judeu 

naquela época, e é a 
origem do nome do fes-
tival. É desta narrativa 
que vem a palavra Cha-
nuká, que em hebraico 
tem dois significados: 
inauguração e dedica-
ção de algo a D'us. Por 
isso chama-se Chanuká 
a festa das luzes e o 
candelabro que a sim-
boliza e a caracteriza é 
chamado de Chanukiá. 

Conta a lenda rabí-
nica narrada no Talmu-
de que os judeus, ao 
entrarem no santuário 
profanado durante os 
anos de domínio sírio, e 
ao se disporem a acen-
der de novo as luzes 
do candelabro de sete 

braços, a Menorá, acha-
ram apenas um peque-
no cântaro inviolado 
como o óleo sagrado; 
ainda que seu conteúdo 
fosse o que em outras 
ocasiões as lâmpadas 
consumiam num dia 
apenas, nesta oportuni-
dade o conteúdo durou 
por oito dias, tempo 
necessário para a pre-
paração de óleo fresco. 
Este é, segundo a lenda 
rabínica, o milagre de 
Chanuká.

No livro dos Maca-
beus é enfatizada a vi-
tória militar como sinal 
da ação divina. Os rabi-
nos, porém, não enfati-
zaram a vitória militar 

e ressaltaram o milagre 
de luz, entendendo-o 
como sinal da manifes-
tação da ação de D'us 
por trás desse evento. 
Temos aqui então dois 
modos de entender o 
milagre de Chanuká em 
nossa tradição: como 
vitória militar e como 
vitória espiritual.

O primeiro milagre 
de Chanuká foi, portan-
to, a vitória dos rebeldes 
judeus, mal armados, 
sobre a tirania de Antí-
oco IV, que era aparen-
temente tão poderosa. É 
este milagre o contado 
no livro dos Macabeus. 
Ele narra uma vitória 
do espírito nacional e de 
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seu desejo de liberdade 
frente à tirania.

O segundo milagre 
de Chanuká é a len-
da sobre a Menorá do 
Templo, o candelabro, 
que permaneceu ilu-
minada por oito dias 
com o combustível, 
que daria no máximo 
para um. Esse milagre 

fala-nos da percepção 
da presença Divina no 
mundo humano. A luz 
da Menorá simbolizava 
a Shekiná, a presença 
sutil de Deus no mun-
do. Essa luz também é 
o símbolo da consciên-
cia mais profunda se-
gundo a tradição rabí-
nica. Acender as velas 
da chanukiá, portanto, 
é um lembrete, para 
nós, da necessidade 
de continuar tomando 
consciência da presença 
divina em nossas vidas, 
mesmo nos momentos 
mais escuros.

Mas há, ainda, um 
outro milagre. O tercei-
ro milagre de Chanuká 

é a nossa capacidade 
de perceber que o que 
aconteceu, a mais de 
dois mil anos após a 
vitória dos macabeus ba 
iamim hahem bazman ha-
ze � naqueles dias neste 
período do ano � ecoa 
através das gerações. 
Este milagre sinaliza 
que a permanência do 
povo judeu através dos 
tempos, apesar de to-
dos os percalços, não é 
menos miraculosa. Este 
eco chega até aqui no 
Brasil, nesse início de 
século 21. O último ano 
foi para nós como uma 
festa de Chanuká, on-
de cada acontecimen-
to se deu como uma 

luz a mais ascendendo 
nossas almas. No pró-
ximo ano, cabe a nós 
espalhar essa luz, e o 
calor humano que dela 
provém, aprofundando 
a renovação de nossa 
comunidade e da socie-
dade em geral. 

Certamente, isso há 
de chamar mais mila-
gres.
Chag Urim Sameach!

Alexandre Leone é Rabino da 
Comunidade Judaica de Alphaville, 
ordenado pelo Jewish Theological 
Seminary of America, Doutor em 
Cultura Judaica, Master of Arts 
(Jewish Philosophy), Mestre em 
Cultura Judaica, Professor da 
EDT e Pesquisador do Centro de 
Estudos Judaicos da USP. Está 
fazendo seu pós-doutorado no 
Departamento de Filosofia da 
FFLCH-USP.

No PróxiMo 
aNo, cabe a Nós 
esPalHar essa 
luZ, e o calor 
HuMaNo que 
dela ProvéM

aléM das vitórias Militar e esPiritual, deveMos celebrar a PerMaNêNcia   do Povo judeu através dos teMPos, aPesar de todos os Percalços
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j. GuinsBuRG e newton Cunha

Judeu húngaro criado em Paris, Thomas 
Elek, apelidado Tommy, aderiu à resis-
tência francesa em 1941, com apenas 16 
anos, sendo preso e fuzilado dois anos 

e meio depois. Filho de uma militante comu-
nista ali refugiada (Hélène, cujas memórias 
foram publicadas em 1977), Tommy passou 
a ter plena consciência de suas origens e da 
disposição de combater logo após a invasão 
alemã de 1940. Até aquele momento, a expec-
tativa bélica não tinha lá muito crédito e era 
vista pelos franceses como la drôle de guerre (a 
guerra estranha ou singular, já que exército 
algum se movia para o ataque).

O restaurante da família, dirigido por sua 
mãe e curiosamente chamado Le Fer à Cheval 
(“A Ferradura”, fechado em agosto em 1942), 
constituía, naqueles primeiros anos da ocupa-
ção, um microcosmo do país: era frequentado 
não apenas por indiferentes ou adesistas, segui-
dores de Laval e de Pétain, mas igualmente por 
soldados alemães e por um grupo de estudantes 
da Sorbonne, na maioria comunistas, no interior 
do qual se fez a Rede de Resistência do Museu 
do Homem. Dela também faziam parte quatro 
destacamentos de estrangeiros: húngaros e ro-

menos, italianos, ex-combatentes anti-fran-
quistas e judeus, sobretudo poloneses. 

Um quinto grupo, encarregado 
das missões mais arrisca-

o túMulo de
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salário mínimo mensal e tíquetes de pão. Sua 
primeira ação deu-se em novembro de 1942 
e consistiu em confeccionar uma bomba de 
efeito retardado, depositada no interior de um 
volume de O Capital, que pertencera a seu pai. 
Com ela, dirigiu-se à livraria Rive Gauche, 
localizada na praça da Sorbonne, frequen-
tada por oficiais alemães que ali se reuniam 
para adquirir livros importados. Entrando na 
loja, Tommy passeou pelas estantes, folheou 
alguns livros e deixou sua carga no centro 
da livraria, misturada a outros exemplares. 
Saiu em direção ao Jardim de Luxemburgo e 
ali não havia chegado quando ouviu a explo-
são. Tão grande quanto a fúria alemã foi a do 
comando da resistência, pois Tommy havia 
cometido o atentado por sua própria iniciati-
va. Começava aí a sua fama de um resistente 
audacioso, mas perigosamente incontrolável. 
Ainda assim, a série de ataques tornou-se 
crescente e diversificada, contra invasores 
e colaboradores: restaurantes, estações de 
metrô, pequenos destacamentos em marcha, 
ou mesmo às soldatenheime, os alojamentos 
militares.

Como essas ações são contadas por meio 
do roteiro cinematográfico, a figura de Gabriel 
ganha importância pela inesperada capacida-
de que vai adquirindo de encarnar a figura 
de Tommy, os gestos e os comportamentos 
mais conhecidos, expressando assim, convin-
centemente, sua difícil personalidade, ou seja, 

a História do adolesceNte que 

juNtou-se à resistêNcia fraNcesa Nos 

coNfirMa fatos   Passados Na seguNda 

guerra, e alguNs ideais que forMaraM 

a cultura ocideNtal

das, havia sido entregue a um contingente de 
maioria armênia, comandado por Missak Ma-
nouchian, codinome Georges.

A vida e a terrível peripécia do adolescente 
Tommy, tão cedo engajado e morto na mais 
cruenta de todas as guerras que a história 
humana até o momento registrou, serviram 
de tema para um curioso novelo de lingua-
gens artísticas – um romance de Alain Blottière 
(Gallimard, Paris, 2009) que envolve, por sua 
vez, um roteiro cinematográfico –, e nos quais 
se enredam a imaginação do autor e a realidade 
do jovem herói.

Enquanto o romance reconstitui a vida curta 
e temerária da personalidade histórica, o roteiro 
descreve as cenas cinematográficas em que o 
adolescente é agora interpretado por Gabriel, 
um colegial dos dias atuais. Se no início Gabriel 
fora escolhido pelo diretor por sua semelhança 
física com Tommy, aos poucos vai encarnando 
todas as suas características psicológicas, como 
se nele se desse, ao longo das gravações, de 
maneira lenta, mas profunda, um fenômeno de 
possessão espiritual.

É surpreendente ver-se com que dedicação 
e gravidade o jovem Tommy encara, persegue 
e aceita o seu destino. Se no começo, dada a 
sua pouca idade, se incumbira de distribuir 
panfletos, colar cartazes e transmitir informa-
ções entre os partisans, logo assumiu missões 
mais perigosas, integrando o destacamento 
do comandante Georges, no qual recebe um 



26 corrente

 
 
memória

sua teimosa independência, sua fala quase 
sempre curta e ríspida, certo ar de soberba. 
E então começam a aflorar sentimentos que 
o autor e também cineasta manifesta pelo 
jovem ator: os que vão da admiração física, 
“qualquer coisa ainda de feminino em seus 
traços juvenis”, passando pela “sedução do 
mistério que unia Tommy a Gabriel”, até che-
gar-se ao vislumbre de uma atração homoe-
rótica: “a força de um elo que me prendia, a 
partir de agora, a este rapaz, tecido com fios 
que nada tinham a ver com o cinema”.

medo e ousadia. Em casa, de retorno, e junto à 
mãe, a cena se torna uma das mais comoventes 
do filme, na opinião do próprio diretor: “a pose 
do corpo alongado de Gabriel, a maneira como 
o braço se dobra sobre a cabeça e relaxa ao lado 
da cama; emocionante a generosidade com que 
se oferecia às luzes e aos olhos da câmera. Em 
que se teria convertido o filme sem essa cena 
improvisada, na qual, como uma estrela impre-
vista na noite da dor e da morte, aparecia de 
repente a graça perturbadora do matador”?

Entre os meses de agosto e de outubro da-
quele ano Tommy participou, 
com êxito, de sete atentados 
contra comboios de mercado-
rias e de militares, e de mais 
alguns outros completamente 
frustrados.

Nesse período, o setor da 
polícia francesa incumbida da 
segurança nacional, as R.G. 
(Renseignements Généraux), 
elaborou o primeiro registro 
de Tommy, visto em compa-
nhia de outro militante já iden-
tificado, Émeric Glasz, ele tam-
bém húngaro de nascimento. 
Os integrantes da resistência 

envolvidos em ações contra a rede ferroviária 
começavam a ser individualmente reconheci-
dos, provavelmente a partir de uma denúncia 
anônima. Juntos, Tommy e todo o grupo de 
Stanzani foram vistos pela primeira vez por dois 
agentes na Gare de l’Est, no dia 21 de outubro, 
onde alguns deles pegaram um trem em direção 
a Troyes. Os policiais os seguiram até a cidade, 
mas lá os perderam de vista. No dia seguinte, 
foram informados de que um trem descarrilou 
na estação de Hermé, a sessenta quilômetros de 
Troyes. Embora houvessem sido despistados, 
parecia-lhes que os indícios eram confiáveis e 
ainda dariam bons frutos.

E assim se cumpriu. Cinco dias mais tarde, 
quatro resistentes foram presos, três deles guer-

A perda de alguns militantes mais expe-
rientes, presos ou mortos, fez com que Tommy 
fosse recrutado, em julho de 1943, para o grupo 
de descarrilamento de trens. A primeira missão 
se deu no trecho Paris-Evreux, sob o comando 
do italiano Stanzani, dito Ricardo; o alvo esco-
lhido, um comboio de transporte de tropas que 
retornava à Alemanha com soldados em licença. 
Numa noite chuvosa, uma seção dos trilhos foi 
arrancada e uma bomba fixada no local. O saldo 
revelou-se devastador: mais de cem mortos.

Nas cenas exteriores deste atentado, Gabriel 
surpreendia por sua capacidade de exteriorizar 
expressões e convencer pelos sentimentos: gesti-
culando com a esperada rudeza, dando profun-
didade ao olhar, revelando a mistura natural de 
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A partir da 
esquerda, 
Missak 
Manouchian, 
Joseph Boczor, 
Robert Witchitz, 
Wolf Wajsbrot, 
Szlama 
Grzywacz, 
Maurice 
Fingercweig e 
Tommy Elek, 
na prisão de 
Fresnes
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rilheiros, incumbidos de atentados, e um “civil”, 
encarregado da tesouraria. Confrontados e tor-
turados, as informações sobre a rede passaram 
a desenhar um quadro bastante claro e abran-
gente de toda a organização, majoritariamente 
comunista, a FTP-MOI. Um a um, dirigentes, 
comandantes e simples militantes foram sendo 
capturados.

Neste momento das filmagens, Gabriel já ha-
via acumulado praticamente todas as informa-
ções sobre o seu personagem e a época: livros, 
incluindo as memórias de Hélène e de vários 
partisans, relatos e análises históricas, gravuras, 
fotografias. E, estranhamente, sem aviso, desa-
parece “de cena”. Só foi encontrado após alguns 
dias de aflita procura, morando de aluguel num 
dos antigos endereços de Tommy, um estúdio na 
Rua Cardeal Lemoine, 69.

Tommy foi preso no dia 21 de novembro de 
1943, na porta da estação Pont-Marie do metrô. 
Estava sozinho, aparentemente sem notícias de 
seus camaradas. Um bilhete deixado no aparta-
mento de “Marcel”, no dia anterior, revelava o 
momento e o local do encontro, nunca realizado.

Só após a elaboração de um relatório minu-
cioso sobre o prisioneiro, as R.G. o entregavam à 
Gestapo, facilitando assim o trabalho da polícia 
alemã. Tendo sido um dos últimos capturados 
de seu grupo, os interrogatórios e as torturas 
sofridas por Tommy parecem ter servido uni-
camente para confirmar as informações de que 
já se dispunham. Bastaram cinco dias para que 
Tommy fosse transferido para a prisão de Fres-
nes, sob controle nazista. E ali permaneceu en-
carcerado por mais três meses, até o fuzilamento 
coletivo dos remanescentes do seu destacamen-
to, entre eles o comandante Georges. Segundo a 
reportagem filmada a pedido da Gestapo para 
a France Actualités, e difundida nos cinemas, 
eram todos terroristas do “exército do crime”.

Durante as últimas filmagens, pareceu ao 
diretor que a encenação de Gabriel se tornara 
contínua, que seu procedimento prolongava a 
memória de Tommy ou, mais incrível ainda, que 

a figura real e já desaparecida se havia alojado 
em Gabriel. Um mês após a estreia do filme, 
o jovem ator foi visto, pela derradeira vez, em 
Budapeste.

Nas duas últimas cartas de Tommy, escritas 
poucos dias antes do fuzilamento, e enviadas 
às zeladoras de seus últimos imóveis, dizia o 
jovem: “Cara Madame Verrier, é a vós que envio 
esta carta de adeus, na esperança de que reen-
contrará um dia minha família. Diga-lhes que 
não sofri e que morri pensando neles e, sobretu-
do, em meus irmãos, que terão uma juventude 
mais bela do que a minha”; “Caros amigos, não 
tenho tempo de escrever-lhes grandes frases. Tu-
do o que tenho de lhes dizer é que não se entris-
teçam, mas, ao contrário, permaneçam alegres, 
já que para vocês chegam os dias que cantam. 
Guardem minha memória em seus corações e, 
vez por outra, falem de mim aos seus filhos”.

A história de Tommy nos confirma fatos 
relativamente recentes, passados na Segunda 
Guerra, e alguns ideais que formaram a cultura 
ocidental. Em primeiro lugar, que a colaboração 
francesa, estimulada pelo medo ou pela adesão, 
foi mais ampla do que sempre se apregoou. Em 
segundo, que se os heróis necessitam de uma 
condição histórica concreta, essa propensão lhes 
é inata ou natural. Pois mesmo à custa de adver-
sidades muito maiores, incluindo-se aí a morte, 
não fogem às circunstâncias, antes a enfrentam 
com o risco das paixões. O herói, tal como o 
viam os gregos, épico ou trágico, é aquele que ul-
trapassa sua condição humana natural, na qual 
o medo se encontra, em favor de uma grande 
causa. E o combate à selvageria é indispensável 
às civilizações, pois são elas sempre muito mais 
frágeis do que o estado de barbárie.

Jacó Guinsburg é Professor Emérito de Estética e Teoria do Teatro 
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e 
editor da Editora Perspectiva.

Newton Cunha é agente cultural do Sesc de São Paulo. Formado 
em Jornalismo (ECA-USP), cursou pós-graduação em Filosofia 
(PUC-SP) e Sociologia da Educação e dos Lazeres, na Sorbonne 
(Paris VII). É autor de A felicidade imaginada: relações entre o 
trabalho e o lazer. 
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Renato aizenman

De diversas formas, centenas de 

anos antes da criação da internet 

os conceitos em que se baseiam 

a rede mundial de computado-

res já faziam parte da cultura 

judaica. Comunidades espalhadas pelo mundo 

já mantinham permanente troca de informações 

antes mesmo da invenção da luz elétrica. O Tal-

mud, com seus comentários que levam a outros 

comentários, é apontado por muitos estudiosos 

dos meios eletrônicos como um precursor do 

hipertexto, hoje tão comum através dos links nas 

páginas da web. 

Não surpreende, portanto, que entre os prin-

cipais nomes da internet mundial haja vários 

judeus, como Sergey Brin e Larry Page (funda-

dores do Google) e Mark Zukerberg (criador do 

Facebook). Mais ainda, os judeus têm criado e 

utilizado intensivamente dezenas de sites e fer-

ramentas online para expressarem as diversas 

facetas de suas tradições, como religião, cultura 

e filantropia. 

Nesta edição, a revista Corrente traz uma 

seleção de iniciativas de destaque do que já está 

sendo chamado de cyberjudaísmo.

Bem-vindos à era do

coMo os judeus 

estão reNovaNdo 

e reforçaNdo suas 

tradições através 

da iNterNet
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religião
l Muro das Lamentações Online - english.thekotel.org

Considerado o local mais sagrado do judaísmo, o Muro das Lamentações é destino obrigató-
rio de todos os que visitam Israel. E, graças à internet, ele está ao alcance de qualquer um que 
possua um computador conectado à rede. O site The Kotel traz diversas informações sobre a 
história e as atrações do lugar, mas duas ferramentas certamente são as que fazem mais sucesso.

A primeira é um conjunto de câmeras instaladas em diversos pontos da praça onde se situa o 
Muro, que ficam permanentemente conectadas à internet. Assim, a qualquer hora e de qualquer 
lugar do mundo pode-se acompanhar o que está acontecendo no local.

A outra recria uma das tradições de quem visita o Muro, que é escrever um pedido num pedaço 
de papel e inseri-lo entre as pedras. Agora, pelo site, é possível enviar um pedido sem sair de casa 
e um funcionário em Jerusalém irá imprimi-lo e depositá-lo no Muro. 
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história

A Jewish Encyclopedia foi publicada originalmente em 
entre 1901 e 1906. Seus 12 volumes e 15 mil verbetes conti-
nham praticamente todas as pessoas, fatos e locais relevan-
tes na história do povo judeu, dos primórdios até o fim do 
século 19. Hoje, o conteúdo desta obra de valor histórico 
incalculável caiu em domínio público e pode ser acessado 
através da internet. 

No site da Jewish Encyclopedia é possível pesquisar 
qualquer informação e ter acesso não apenas ao seu verbete 
principal mas a uma lista de todos os outros em que ela é 
mencionada. Os mais nostálgicos poderão, ainda, visualizar 
reproduções fiéis da página consultada na edição original 
da obra.

Quem quiser consultar dados sobre a história do judaís-
mo a partir do século 20 tem outra ferramenta à disposição, 
a Jewish Virtual Library, com seus milhares de verbetes 
sobre temas mais recentes como o Holocausto e o moderno 
Estado de Israel. Fica em www.jewishvirtuallibrary.org

l Jewish Encyclopedia -  www.jewishencyclopedia.com
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hasbará
l Israel na Web – www.israelnaweb.com

A internet é repleta de informações interessantes, mas também serve para abrigar uma série de 
inverdades. Nos últimos anos, o Estado de Israel e os judeus em geral têm sido vítimas de uma ver-
dadeira campanha de difamação online. Como não se pode tirar do ar todos os sites que contenham 
ofensas a Israel e aos judeus, é a própria internet que oferece as ferramentas necessárias ao combate ao 
antissemitismo e ao antissionismo na web.

No Brasil, o principal site a oferecer este serviço 
é o Israel na Web. Trata-se de uma iniciativa de pro-
fissionais da área de comunicação, que contam com 
a colaboração de dezenas de voluntários pelo país e 
apoio da Confederação Israelita do Brasil.

Lá, é possível encontrar centenas de textos e 
vídeos que podem ser usados para contrapor in-
verdades publicadas sobre Israel e os judeus na 
web, além de orientações sobre como engajar-se 
eficientemente em debates online.

antepassados
l Jewish Gen – www.jewishgen.org

Permanentemente obrigado a migrar por causa de 
perseguições ou dificuldades econômicas, o povo judeu 
sempre teve dificuldade em recuperar a memória de seus 
antepassados falecidos em terras distantes. Agora, com a 
ajuda da internet, esta tarefa ficou mais fácil.

No site Jewish Gen é possível procurar por antepassados em 
qualquer lugar do mundo. Basta preencher o formulário com 
as informações disponíveis (sobrenome, cidade etc.) que o site 
vasculha sua gigantesca base de dados em busca de registros 
detalhados.

Já na Central de Dados de Vítimas do Holocausto, cria-
do pelo museu Yad Vashem, em Israel, é possível pesqui-
sar o destino de parentes mortos durante a perseguição 
nazista. Segundo o Yad Vashem, aproximadamente meta-

de das seis milhões de vítimas judias do Holocausto estão catalogadas nesta base de dados, 
que pode ser acessada no endereço www.yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_Welcome. 



corrente 33 corrente 33 corrente 33 

namoro
l JDate – www.jdate.com

Como o judaísmo é passado de mãe para 
filho, os judeus sempre consideraram os casa-
mentos entre integrantes da comunidade uma 
questão estratégica para sua continuidade. Por 
isto, a figura do “casamenteiro” é altamente 
tradicional e respeitada. Nada mais natural que, 
com o advento da internet, aparecessem ferra-
mentas online que pudessem facilitar o encontro 
de judeus descasados. 

Entre as diversas opções surgidas nos últimos anos, a de maior popularidade é o JDate. Apesar 
de ser norte-americano, o site tem participantes de todo o mundo, inclusive centenas de brasileiros. 
Como todos os sites de namoro, nele o interessado pode descrever sua personalidade e enviar fotos. 
Mas também é possível inserir diversos dados sobre sua relação com o judaísmo, como afiliação re-
ligiosa, com que freqüência vai à sinagoga e qual grau de kashrut mantém. Assim, o JDate consegue 
selecionar e indicar em sua base de participantes quais aqueles que podem formar o par perfeito.  

Para o público ortodoxo, há um similar especializado chamado Frumster (www.frumster.com). A 
vantagem, para eles, é que se pode selecionar pretendentes entre as diversas subdivisões deste ramo 
do judaísmo, como chassídicos, ortodoxos modernos etc.

filantropia 
l Jgooders - www.jgooders.com

Praticar a filantropia, ou tzedaká, é um dos 
principais preceitos do judaísmo. Recentemente, 
quase todas as instituições judaicas que aceitam 
donativos passaram a incluir em seus sites for-
mas de contribuição online. Mas uma questão 
permanecia: com tantas entidades precisando de 
colaboração, como escolher aquelas com as quais 
mais me identifico? 

Para resolver este problema foi criado o JGoo-
ders. Trata-se de uma plataforma online onde enti-
dades judaicas que atuam nos mais diversos setores podem descrever seu trabalho e apontar o quanto 
precisam arrecadar para suas causas. Os usuários, por sua vez, podem consultar dezenas de projetos 
até escolher aqueles com os quais deseja contribuir e fazer sua doação a partir do próprio portal. 
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Seminário Aviv/Lapid

o seMiNário aviv/laPid 
WiZo brasil reuNiu 
chaverot de todo o 
País Para discutir o 
futuro da iNstituição

A
rrumar as malas, 
sair de casa, dei-
xar os filhos, en-
frentar aeroporto, 
comer uma barri-

nha no avião, tudo cai no esque-
cimento, quando somos recebidas 
de braços abertos por toda uma 
comunidade e quando apertamos 
mãos amigas que dão sentido ao 
nosso trabalho voluntário.

De 15 a 17 de outubro de 
2010 realizamos, em Curitiba, o 

Lúcia 
Balassiano, 

Caio 
Blinder, 

Jaime 
Lerner, 

Osias 
Wurman 
e Helena 

Kelner
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Seminário Aviv/Lapid

O jornalista Caio Blinder e o Cônsul Honorário de Israel no Rio de Janeiro, numa 
manhã de sucesso no CIP

A Psiquiatra Ilce Ayrosa e Sarita Schaffel, duas maravilhosas palestrantes do 
Seminário, junto a Clara Malim, Membro Honorário da WIZO Brasil

Seminário Aviv/Lapid da WIZO 
Brasil, com o tema “Jovem WIZO 
– 90 anos projetando o futuro”, 
que congregou 150 ativistas dos 
Centros Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Minas Gerais, Pernambuco e San-
ta Catarina. De idades variadas, 
diferentes profissões, raízes judai-
cas das mais diversas, mas com 
objetivos comuns, baseados em 
princípios de nossa instituição, 
estas ativistas nos dão a certeza de 
que, projetando o futuro, estabele-
cendo as nossas metas, buscamos 
sempre inovar, o que nos garante 
uma renovação constante. 

O Seminário começou com a 
reunião das presidentes dos Cen-
tros com o Executivo da WIZO 
Brasil, bem como das chaverot 
Aviv com a Diretora Aviv WIZO 
Brasil, Silvia Goldstein. Nesses 
dois encontros iniciais, os temas 

ILUSTRES PALESTRANTES
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fluíram e confluíram para um 
amplo debate de ideias alimen-
tadoras de uma visão estratégica 
para a nossa instituição.

 Ao anoitecer, todas as chave-
rot participaram da celebração 
do shabat no Centro Israelita do 
Paraná. A distância de casa e 
da família foi compensada pela 
emoção que todas sentimos ao 
entrar na sinagoga. Mais ou me-
nos religiosas, ortodoxas ou libe-
rais, o importante é que estáva-
mos todas ali para preservar uma 
tradição milenar de nosso povo. 
O rabino Pablo Berman exaltou 
o nosso trabalho e a presidente 
da WIZO Brasil, Helena Kelner, 
falou sobre os 90 anos da WIZO 
Mundial. Nesta mesma ocasião, 
o Dr. Osias Wurman, Cônsul Ho-
norário de Israel no Rio de Janei-
ro, proferiu algumas palavras e 
empolgou toda a plateia com a 
sua cultura e “idishkait”.

Encerrando a noite, o casal 
Edy e Henrique Balid ofereceu 
um delicioso kidush e Helena 
Kelner entregou a placa come-
morativa dos 90 anos da WIZO 
Mundial à presidente da Kehilá, 
Sra. Esther Provelere e ao rabino 
Berman.

No dia seguinte a chaverá Sa-
rita Kulysz Fatuch conduziu a 
Cerimônia de Abertura do Se-
minário, dando as boas-vindas a 
todas as delegações, enfatizando 
a importância da WIZO na vida 
judaica da diáspora. As ativistas 
foram saudadas pela Presidente 
da WIZO Paraná, Regina Lucia 
Brener, pelo Dr. Manoel Kno-
pfholz, Presidente da Federação 

AMIGOS DA WIZO HOMENAGEADOS

A simpática 
família de 
Haroldo e Sarita 
Jacobovitch 
recebendo a 
homenagem

Guita e 
Salomão Soifer

Helena e 
Salomão 
Grynbaum

Nena e 
Moises 
Bergerson 
(Z’L)
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Seminário Aviv/Lapid

Israelita do Paraná, por Ana Mar-
lene Starec, Presidente de Honra 
da WIZO Brasil, e por Helena 
Kelner.

Todas as saudações tiveram 
como temática a participação ati-
va da mulher WIZO, bem como a 
força do nosso movimento como 
mobilizador de jovens lideranças 
para a nossa causa.

Sarita Schaffel, atual Presiden-
te da Federação Israelita do Rio 
de Janeiro e Membro Honorário 
da WIZO Brasil, falou com bri-
lhantismo sobre o tema oficial 
do Seminário, “Jovem WIZO - 
90 anos projetando o futuro”, 
baseando-se nos fundamentos da 
cultura e educação judaicas. Se-
gundo suas palavras “é na casa 
e na escola que nós, mães WIZO, 
devemos atuar seguindo a tra-
dição de nossas avós, atraindo a 
atenção de nossas crianças para 
a consolidação de nosso vínculo 
com o Estado de Israel”.

Sheila Saubermann, Vice-pre-
sidente da WIZO Brasil, abriu o 
tema ¨Bate-papo: Trabalho Vo-
luntário¨, no qual, com muita 
propriedade, conduziu um pai-
nel sobre o filme: “O contador 
de histórias” e exibiu um vídeo 
de Israel sobre a comemoração, 
realizada pela WIZO, do bar/bat-
mitzvá de 600 crianças no Muro 
das Lamentações. Além da sen-
sação de dever cumprido, reco-
nhecemos, através da dinâmica 
efetivada, que o trabalho volun-
tário faz parte dos pilares do ju-
daísmo. Em seguida, as chaverot, 
divididas em grupos, se uniram 
para narrar as suas experiências, 

Delegações presentes ao seminário

As exultantes 
cariocas, maior 
delegação do 
Seminário

A simpática 
presença da 
delegação 
catarinense junto 
a Helena Kelner

As Presidentes dos Centros: Gisele Bernstein, de Santa Catarina; Lucia Balassiano, do 
Rio de Janeiro; Regina Brener, da WIZO Paraná; Etejane H. Coin, de São Paulo; Eugênia 
Berlim, do Rio Grande do Sul; Elisabeth Bonfen, de Minas Gerais junto à Presidente 
Aviv de Pernambuco, Simonne Mulatinho, da presidente da Wizo Brasil, Helena Kelner 
e da Presidente de Honra da WIZO Brasil, Ana Marlene Starec
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tendo em vista a proposta de 
“Transformar ideias em Ações”.

 Nessa oportunidade foi apre-
sentado o livro de receitas feito 
pelo grupo Aviv Sara Zugman, 
de Curitiba, com receitas da cha-
verá Sara Zugman Z’L, grande 
ativista da WIZO Paraná, que 
deixa sua marca através da conti-
nuidade de seus ideais e de suas 
delícias, sempre comentadas por 
todas as chaverot.

Comandadas pela vibrante 
Suzana Starosta, Vice-presidente 
da WIZO Brasil pelo Rio Grande 
do Sul, cada Centro apresentou 
os seus projetos para o ano de 
2011. A diversidade de propostas 
nos antecipa a visão de um próxi-
mo ano muito produtivo.

Etejane Hepner Coin, Vice-
Presidente da WIZO Brasil por 
São Paulo, apresentou o currí-
culo da palestrante, psiquiatra e 
psicanalista Dra. Ilce Ayrosa, que 
tratou do tema “Saúde Mental 
da Mulher”. De forma metódica, 
acompanhamos a versão científi-
ca sobre o que devemos ou não 
fazer para nos manter saudáveis.

À noite, houve um jantar fes-
tivo com show de tango, quando 
surgiram talentos WIZO na pista 
de dança. O clima de confraterni-
zação foi total.

No domingo, após a execução 
dos hinos nacionais de Brasil e 
Israel, os presentes assistiram ao 
vídeo institucional da WIZO Bra-
sil, que foi considerado um exce-
lente meio de divulgação. Com o 
salão repleto de lideranças locais 
e chaverot WIZO foi iniciado o 
painel interativo, que teve como 

DELEGAÇõES PRESENTES AO SEMINÁRIO

Parte da 
delegação 
mineira com 
a Presidente 
Elisabeth 
Bronfen

Nossa 
continuidade: 
intensa 
participação de 
ativistas Aviv, 
junto à querida 
Diretora Aviv, 
Silvia Goldstein

O Executivo da 
WIZO Brasil, 
empolgado com 
o sucesso do 
Seminário

O discreto 
charme da 
delegação 
gaúcha
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Seminário Aviv/Lapid

tema “O futuro do judaísmo na 
diáspora e em Israel”. Participa-
ram da atividade os jornalistas 
Osias Wurman, Cônsul Honorá-
rio de Israel no Rio de Janeiro, e 
Caio Blinder, vindo especialmen-
te de Nova Iorque.

O debate deleitou a plateia pela 
empatia dos debatedores. Osias e 
Caio se revezaram exibindo um 
grande conhecimento sobre o 
tema abordado e revelando um 
profundo comprometimento com 
o povo judeu e o Estado de Israel.

Após este momento marcante 
para a história dos seminários 
da WIZO Brasil, Helena Kelner 
agradeceu emocionada ao Cen-
tro Paraná, que deu um exem-
plo de organização e abnegação, 
e à todas as chaverot presentes, 
que demonstraram envolvimen-
to e compromisso com o nosso 
presente e futuro. Encerramos a 
jornada ouvindo e dançando ao 
som dos “Klezmorim”.

O que ficou desse encontro foi 
a certeza de que estamos no ca-
minho certo, promovendo even-
tos de qualidade, aproveitando 
o potencial de nossas chaverot de 
todo o Brasil, para transformar o 
nosso movimento em chama viva 
de judaísmo e sionismo para as 
novas gerações, como as nossas 
matriarcas fizeram há noventa  
anos atrás.

Voltamos todas refletindo so-
bre como é bom pertencer a WI-
ZO, quanta honra fazer parte de 
sua história, pensar no coletivo, 
dialogar com o diferente, sempre 
respaldadas pelos princípios éti-
cos de nossa tradição. 

AS ANFITRIÃS

DELEGAÇõES PRESENTES AO SEMINÁRIO

Simonne 
Mulatinho, 
presidente do 
Grupo Aviv de 
Pernambuco, 
representou com 
eficiência o seu 
Centro

Foto 
representativa 
das ativistas da 
WIZO São Paulo

Reunidas ao fundo, as eficientes ativistas paranaenses, que 
tanto trabalharam pelo sucesso do Seminário
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flashes

Regina Brener 
recebe de 
Helena Kelner, 
um diploma em 
reconhecimento 
à sua 
incondicional 
dedicação ao 
Seminário

O casal Suzana 
e Osias Wurman 
com Regina 
Brener e Helena 
Kelner 

Regina Brener, 
Caio Blinder e 
Elisabeth Kulisch 

Em pé, a Vice-
Presidente Sheila 
Saubermann, 
chaverá que teve 
participação 
ativa na 
preparação e 
implementação 
dos workshops, 
que foram muito 
elogiados

Família Zugman, 
presença querida 
no Seminário

Regina Brener, 
Suzana e 
Osias Wurman, 
Caio Blinder, 
a Presidente 
da Kehilá de 
Curitiba ,Ester 
Proveller, e 
Helena Kelner

O primoroso conjunto Klezmorim alegrou ainda mais o 
almoço que encerrou o Seminário

O grupo de dançarinos que nos proporcionou um  
belíssimo show de tango e entusiasmou o público presente

Caio Blinder, o 
Rabino Pablo 
Berman e Osias 
Wurman

corrente 43 
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seminário Aviv

maRisa s. BondaR

Entre 14 e 18 de novembro de 2010 
tivemos a oportunidade de participar 
do Seminário Internacional WIZO 
Aviv, em Tel Aviv.

A organização foi impecável, a programação 
muito bem elaborada e enriquecedora. As ativida-
des iniciavam no início da manhã e se estendiam 
até tarde da noite, incluindo palestras, visitas a 
centros WIZO e passeios diversos. Foram cinco 
dias intensos, onde nos foi apresentada a realida-
de de Israel nos seus mais diversos aspectos. 

Entre as palestras, ouvimos mulheres como 
Orit Zuaretz, membro do Knesset que luta pela 
melhor integração da mulher na força de trabalho, 
trabalha junto com a WIZO e enalteceu a impor-
tância de nossa Organização na diáspora. Hamu-
tal Gouri, consultora especialista em desenvolvi-
mento organizacional, falou sobre liderança jovem 
em uma organização feminina. Dentre figuras 
proeminentes da WIZO Mundial, ouvimos Esther 
Mor, Chairperson do Departamento de Promo-
ções; Celia Michonik, Chairperson do Departa-

Duas chaverot 
contam como foi a 
participação brasileira 
no seminário 
internacional 
realizaDo em israel
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mento de Relações Exteriores e Representante 
WIZO na ONU, que falou sobre a frágil posição de 
Israel na arena internacional e as resoluções anta-
gônicas da ONU, e Brenda Katten, Chairperson do 
Departamento de Relações Públicas, que abordou 
a realidade israelense sob uma ótica global. 

Entre os workshops, Ra’anan Gissin, consultor 
de estratégia, conduziu um trabalho para aprimo-
rar as habilidades de discurso; Avraham Infeld, 
consultor em educação, falou sobre a mágica da 
educação judaica; e Adi Balderman, consultora do 
Ministério de Diplomacia e Assuntos da Diáspora, 
conduziu um debate sobre como defender a ima-
gem e a posição de Israel nos dias de hoje.

Entre as visitas a projetos WIZO, conhecemos 
várias creches – inclusive uma à prova de foguetes 
_, instituídas para apoiar a mulher e facilitar sua 
inserção no mercado de trabalho para promoção 
de sua independência; centros profissionalizantes 

para crianças em risco, centros de tratamento e re-
abilitação para meninas adolescentes de alto risco, 
creches para crianças de famílias disfuncionais, 
abrigos para mulheres agredidas e um internato 
com escola rural de ensino médio para absorção 
de jovens oriundos de famílias disfuncionais e 
imigrantes russos e etíopes, com o objetivo de 
adaptá-los à sociedade israelense. 

Tais visitas nos trouxeram sentimentos am-
bíguos: se por um lado nos entristece perceber 
a necessidade da existência de tais centros, por 
outro nos encheu de orgulho constatar que o 
nosso trabalho na WIZO é importante e valori-
zado, e que é gratificante perceber como o es-
forço e a dedicação trazem resultados práticos. 
Estas vivências nos deram sentido e uma maior 
motivação para o trabalho voluntário, além de 
uma maior compreensão do nosso papel como 
mulheres judias e ativistas.

Nos eNcHeu de orgulHo coNstatar que o Nosso 
trabalHo Na WiZo é iMPortaNte e valoriZado

Acima, o DVD 
apresentado 
pela delegação 
brasileira

Na página 
anterior, Fortune 
Homsani, Marisa 
Bondar e Sara 
Paciornik com 
os certificados 
de participação 
recebidos de 
Ahuva Koren e 
Sylvie Pelossof, 
Membros do 
Departamento 
de Educação da 
WIZO Mundial
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seminário Aviv 

Além disso, a convivência com outras cha-
verot vindas de lugares tão distintos, porém 
tão parecidas conosco, foi emocionante, nos 
trazendo um sentimento de pertencimento a 
uma grande comunidade, identificadas através 
de um ideal comum. Pudemos conhecer seus 
trabalhos locais, dividir experiências e trocar 
idéias sobre formas de atuação junto aos nos-
sos centros.

Tivemos momentos de relaxamento e diver-
são, aproveitando o imenso prazer de estar em 
Israel: assistimos a um show de sons e luzes 
na Torre de David em Jerusalém, fomos ao 
Muro das Lamentações, dançamos no jantar 
de abertura e num pub em Tel Aviv, e vivemos 
momentos de intensa emoção ao visitar o Mu-
seu do Holocausto - Yad Vashem e uma base 
aérea perto de Beer Sheva. 

Participaram do seminário aproximadamen-
te 40 ativistas, representando África do Sul, 
Alemanha, Austrália, Brasil, Estados Unidos, 
França, Holanda, Índia, Israel, México, Panamá 
e Reino Unido. A delegação brasileira foi com-
posta por Fortune Homsani, do Rio de Janeiro, 
Betina Serson, de São Paulo, Sara Paciornik e 
eu, Marisa S. Bondar, do Rio Grande do Sul.

Marisa s. Bondar é chaverá do Grupo Meorot da 
WIZO Rio Grande do Sul

 

foRtune homsani

Tendo como cenário a belíssima Tel-
Aviv, aconteceu o Seminário Interna-
cional WIZO Aviv 2010, cinco dias de 
intensa atividade, impecável organiza-

ção e muita hospitalidade. Cerca de 40 chaverot de 
12 diferentes delegações, dentre elas a delegação 
brasileira, participaram de dinâmicas de grupo, 
workshops e palestras que expandiram nosso 
conhecimento sobre Israel e sobre a importância 
da atuação WIZO em parceria com o Estado de 
Israel. Além disso, nos muniu de conhecimentos e 
ferramentas capazes de melhorar o desempenho 
de nossas atividades como membros de uma orga-
nização extremamente engajada e comprometida.

Cada momento do Seminário foi meticulosa-
mente elaborado visando enriquecer nossos co-
nhecimentos, valorizar o papel da jovem liderança 
feminina, trazendo também dados significativos 
do percentual de mulheres que já participaram e 
quantas compõem atualmente o Knesset em Israel, 
destacando suas atuações. Percebi que somos uma 
sociedade atenta à necessidade de soluções e não 
aos problemas. Desta forma, o foco do discurso so-
bre as dificuldades hoje enfrentadas é como esta-
mos agindo e o que podemos fazer para aprimorar 
situações como: a inserção dos novos imigrantes 
na sociedade, como prover mais equilíbrio a um 

Acima, Sara 
Paciornik, 
Marisa Bondar e 
Fortune Homsani 
no Muro das 
Lamentações 

Na foto ao centro, 
Sara Paciornik, 
Betina Serson, 
Marisa Bondar e 
Fortune Homsani 
vestindo as 
camisetas com 
o símbolo do 
Seminário
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adolescente de uma família disfuncional e/ou 
como ajudar uma mulher vítima de experiências 
familiares traumáticas a se reestruturar. 

Os problemas não são distintos daqueles exis-
tentes em muitas outras sociedades, a forma de 
enxergá-los e de encará-los é que, para mim, 
fazem diferença. Senti que cada caso é entendi-
do como parte de cada um de nós, passando a 
ser nossa responsabilidade. Este sentimento se 
acentua nas visitas a alguns dos projetos WIZO: 
creches, destacando-se Sderot, com instalações 
antimísseis, escolas profissionalizantes de apoio a 
jovens oriundos de famílias disfuncionais e abri-
gos a mulheres que sofreram violência doméstica. 

Oportunamente, conheci a WIZO Municipal 
Technological High School Maya Rosemberg – 
Rechovot. Este projeto está há 15 anos sob a 
direção da Yeudith, uma surpreendente mulher 
que lá trabalha desde 1974 e conhece cada um 
dos 500 adolescentes (entre meninos e meninas) 
de 15 a 18 anos que lá estudam. Tive o privilégio 
de ouvir histórias de sucesso e de conhecer um 
ex-aluno que lá estava em visita. O Instituto Maya 
Rosemberg, assim como os outros centros em que 

estivemos, foi uma oportunidade de vivenciar 
trabalhos sérios, realizados por pessoas extre-
mamente dedicadas, focadas no respeito e na 
valorização da vida, ratificando a certeza de que 
o papel da educação e o sentimento de respeito 
pelo outro levam à melhoria e ao crescimento. 
Além da convicção de que cuidar do presente é 
construir um futuro melhor.

Durante o Seminário, também desfrutamos 
das belezas de Israel, através de passeios, mo-
mentos descontraídos, danças e muita alegria 
por estarmos juntas. Ouvimos depoimentos de 
sucesso de pessoas que “deram a volta por cima” 
devido ao apoio dos projetos WIZO. Nossa dele-
gação esteve representada por Betina Serson, de 
São Paulo, Sara Paciornik e Marisa S. Bondar, do 
Rio Grande do Sul e eu do Rio de Janeiro. Com 
certeza, todas as delegações voltaram para casa 
com muita energia, garra e novas ideias para dar 
continuidade aos nossos trabalhos. Esta é, sem 
dúvida, uma oportunidade única e imperdível!
 

Fortune Homsani é chaverá do Grupo Osher da 
WIZO Rio de Janeiro

foi uMa oPortuNidade de viveNciar trabalHos sérios, 
realiZados Por Pessoas extreMaMeNte dedicadas.

Da esq. para dir. 
Marisa Bondar, 
Fortune Homsani, 
Abraham Infeld 
e Sara Paciornik 
após a palestra 
do educador
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congressos 

eVa solewiCz

Recentemente, tive a oportunidade e a 
honra de fazer parte da delegação da 
WIZO Mundial no 36º Congresso Sio-

nista e na Assembleia 2010 da Agencia Judaica, em 
Jerusalém, ambos homenageando os 150 anos de 
nascimento de Theodor Herzl.

Sob o tema central “Sionismo – o sonho de 
Herzl em perpétua renovação”, o Congresso Sio-
nista, atualmente o único fórum de debates de 
todo o espectro de vida judaica organizada no 
mundo, reuniu 1800 representantes de 33 países, 
entre delegados, observadores e convidados, para 
discutir, direcionar e implementar a política do 
Movimento Sionista.

O Congresso teve uma programação multifa-
cetada – palestras, mesas redondas, sessões ple-
nárias, comissões temáticas e visitas – e foi pres-
tigiado pela presença de membros da liderança 
política israelense, entre os quais o presidente 
Shimon Peres, a líder da oposição Tzipi Livni, o 
prefeito de Jerusalém Nir Barkat, além de Natan 
Sharansky, atual presidente da Agencia Judaica.

Theodor Herzl foi ressaltado como um ho-
mem de ação e que essa característica, muito 
mais que sua visão ou teoria, foi que mudou o 
curso da história do povo judeu. A relevância de 
seu manifesto sociopolítico, à luz da realidade 
contemporânea, inspirou quatro sessões, com 
conferencistas de alto gabarito, sobre os temas: 
Sionismo e seus críticos pós-sionistas; A natu-

No coNgresso sioNista MuNdial e Na asseMbléia geral da agêNcia judaica, líderes jud  aicos de vários Países discutiraM coMo solidificar a ligação eNtre israel e a diásPora
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reza da sociedade israelense; Contra-atacando 
o antissemitismo e o anti-israelismo; e Quem 
é um Sionista. As conclusões podem ser resu-
midas nas palavras do prof. Gil Troy, ao lembrar 
a utópica novela Altneuland escrita por Herzl 
em 1902: “Nós precisamos do alt (velho) para 
explicar quem somos, o porquê de estarmos 
onde estamos e para ajudar a perceber para 
onde estamos indo. Porém, também precisamos 
do neu (novo) para construir uma identidade 
sionista e um estado sionista que seja vivo, 
dinâmico, vislumbrando o futuro e que fale às 
novas gerações”.

Fiz parte de um grupo que foi levado ao 
Knesset para um encontro com parlamentares, 
entre estes Shlomo Mulla, deputado de origem 

etíope que já esteve no Brasil. Na ocasião, foi 
expressa nossa inquietude no tocante à falta 
de rapidez no envio de informações para uma 
eficiente Hasbará em nossas comunidades, visto 
o incidente da “Flotilha Turca” em Gaza. Também 
foi mencionada a preocupação quanto a mu-
danças nas leis de conversão em Israel, naquele 
momento objeto de votação no parlamento, por 
deliberadamente prejudicar e/ou deslegitimar 
algumas correntes do judaísmo, tanto ortodoxas 
como não ortodoxas.

Este último assunto foi um dos muitos temas 
polêmicos - entre os quais pluralismo religioso, 
identidade judaica, ecologia, processo de paz, 
participação das mulheres, política dos assen-
tamentos - que suscitaram debates acalorados, 

No coNgresso sioNista MuNdial e Na asseMbléia geral da agêNcia judaica, líderes jud  aicos de vários Países discutiraM coMo solidificar a ligação eNtre israel e a diásPora

No Congresso da 
Agência Judaica, 
Eva Solewicz, 
da WIZO 
Brasil, Nathan 
Scharansky, 
Presidente 
da Agência 
Judaica, Nelson 
Kuperman, 
Delegado do 
Movimento 
Artzeinu e 
Roberta Nahum, 
Presidente da 
WIZO Itália 

Na página 
anterior, Eva 
Solewicz durante 
o 36º Congresso 
Sionista Mundial
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congressos

aquecidos por opiniões conflitantes, primeiro 
nas comissões temáticas e, depois, na votação 
nas sessões plenárias.

Entre os resultados alcançados vale citar: rejei-
ção às leis de conversão em tramitação, aprovação 
de todas as resoluções sobre pluralismo religioso 
e fortalecimento da posição das mulheres nos 
próximos congressos. Esta última medida foi tra-
duzida imediatamente pela eleição da presidente 
da WIZO Mundial, Helena Glaser, para presidir 
o Conselho Geral Sionista, instituição máxima 
do Movimento Sionista durante o período entre 
congressos. Helena Glaser é a primeira mulher a 
ocupar tal posição.

Encerrado o Congresso Sionista, participei 
da Assembleia Geral da Agência Judaica. Esta 
entidade foi constituída em 1922, conforme 
estipulado pelo mandato britânico, para re-
presentar o povo judeu perante as autoridades 
britânicas, governos estrangeiros e organizações 
internacionais. Ela foi o braço administrativo 
do movimento sionista na época pré-Estado. 
Posteriormente, tornou-se o organismo res-
ponsável, primordialmente, pela infraestrutura 
física e humana da aliá e da absorção dos no-

vos imigrantes, alem de disseminar a educação 
judaico-sionista pelo mundo, estreitando os 
laços com Israel.

A Assembleia foi palco para a proposição de 
uma nova visão que, calcada em estudos acerca 
da vida judaica na atualidade, deverá orientar os 
futuros trabalhos da organização.

Segundo o atual presidente da Agencia, Natan 
Sharansky, a mudança no foco de atuação é uma 
“necessidade” para o mundo judaico e para o 
trabalho da Agencia, pois, “há o tempo de nutrir a 
árvore e há o tempo de colher as frutas. A aliá e o 
apoio a Israel são as frutas. Porém, elas só acon-
tecem como produto da solidariedade, compro-
metimento ou conexão com Israel. Esta é árvore”.

Num mundo em continua mudança, que vive 
o crescimento e a disseminação virulenta do 
anti-israelismo e do antissemitismo, e onde a 
juventude judaica se desconecta de sua cultura 
e herança, as novas palavras-chave são: INSPI-
RAR, CONECTAR e CAPACITAR, ou seja, a no-
va missão é “inspirar os judeus de todo o mundo 
a se conectarem com seu povo, sua herança e 
sua terra, e capacitá-los para a construção de 
um futuro judaico florescente e um Israel forte”.

Tova Ben Dov, 
Presidente do 
Executivo da 
WIZO Mundial,  
Helena Glaser, 
Presidente da 
WIZO Mundial 
e Eva Solewicz 
diretora de 
Cultura da 
WIZO Brasil, 
confraternizam 
na Assembleia 
Geral da Agência 
Judaica
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A Agência quer desempenhar um papel de 
ponte entre o mundo judaico, deslanchando pro-
jetos que visem estreitar a ligação entre todos 
os judeus, engajar os jovens israelenses com os 
judeus da Diáspora e incrementar a aliá pelo for-
talecimento da identidade judaica. 

Em seu discurso, o primeiro-ministro Benjamin 
Netaniahu reiterou estas ideias, enfatizando a ne-
cessidade de: 
•Nos próximos cinco anos, cada jovem judeu que 
quiser visitar Israel seja capaz de fazê-lo – trazer 
educadores e líderes comunitários judeus a Israel 
para cursos especiais de capacitação. 
•Que cada judeu da Diáspora e cada judeu isra-
elense entendam e apreciem a conexão existente 
entre Israel e a Diáspora. 

A agenda da Assembleia incluiu: estimulantes 
discussões sobre temas judaicos de interesse glo-
bal, painéis acerca da sustentabilidade de Israel 
com personalidades destacadas do mundo aca-
dêmico, da indústria e da área de alta tecnologia e 
uma sessão dedicada ao tema “É a deslegitimação 
de Israel um novo antissemitismo?” que contou 
com a participação da deputada judia italiana 
Fiamma Nirenstein.

Numa programação intitulada “Seminário so-
bre Rodas”, tive a oportunidade de vivenciar 
o modus operandi de recepção aos olim – que 
imediatamente resolve questões concernentes a 
nova documentação, escolha de plano de saúde, 
aquisição de telefone, abertura de conta bancária 
etc., além de disponibilizar voluntários para acom-
panhamento durante um período de adaptação _, 
visitar um kibutz ulpan, conhecer uma unidade de 
fabricação de aviões não tripulados da Israel Air-
craft Industry e, por último, participar de uma re-
cepção festiva, realizada na Universidade Hebraica 
no Monte Scopus, para olim recém-chegados da 
França, Turquia e Quirguistão.

Após ter participado de momentos intensos e 
inspiradores, a famosa frase, proferida por Herzl, 
Im Tirzu Ein Zu Hagada (Se quiserdes isto, não será 
apenas um sonho) se revela a mim cada vez mais 
verdadeira e atual. Embora materializado, o sonho 
deve continuar a ser sonhado, adaptando-se a 
novos cenários para permanecer real. É o sionismo 
em perpétua renovação.

Eva Solewicz é Assessora de Cultura e Divulgação 
da WIZO Brasil
 

Na foto ao centro, 
dirigentes da 
WIZO Mundial 
junto a Eva 
Solewicz na 
Assembleia 
Geral da Agência 
Judaica

Abaixo, o 
renomado 
Professor 
Shlomo Avneri 
discursando 
durante o 36º 
Congresso 
Sionista Mundial
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WIZO em foco

WiZo Paraná 

BAZAR E CONCURSO
A WIZO Paraná realizou o seu tradicional bazar, 

que contou com a presença de um numeroso 

publico da comunidade judaica de Curitiba, nas 

dependências do CIP. As chaverot providenciaram um 

lindo buffet de comidas típicas judaicas, que foi um 

verdadeiro sucesso. Já na Barraca da WIZO, foram 

vendidos produtos de Armazém doados por vários 

supermercados de Curitiba. Nesta ocasião foram 

divulgados os nomes dos vencedores do Concurso 

Os 90 Anos WIZO�, patrocinado há muitos anos, 

pela chaverá Sara Kulisch. O Concurso premia os 

trabalhos de divulgação de nossa entidade, elaborados 

pelos alunos da escola Salomão Guelman, sob a 

coordenação da Morá Denise Weishof, também 

chaverá WIZO. Este ano, sagraram-se vencedores os 

seguintes alunos:

1º Lugar - Henrique Flomenbaum, Tomer Peceniski e 

Davi Schweidson

2º Lugar - Nicole Perez

3º Lugar - Ilana Milman e Rafaela Corbusier

O ponto alto da tarde coube, ao Grupo Aviv Sara 

Zugman, com o lançamento do livro 

de receitas “Eu que Fiz”, compilado e 

editado pelas filhas de Sara Zugman 

(Fani e Thelma), em memória da querida 

e saudosa ativista, com a venda de mais de 200 

exemplares. Foi também sorteada uma TV 42”, 

gentilmente ofertada pela chaverá Rosita Reich, 

incansável ativista do Centro Paraná.

 

A presença da família 
Zugman na cerimônia do 
lançamento do livro 
“Eu que Fiz” pelo Grupo 
Aviv, abrilhantou o 
animado bazar

NOVA DIRETORIA
Durante o delicioso jantar de crepes, para a 

confraternização e encerramento das atividades 

de 2010, com direito a sorteio e brindes, foi 

empossada a nova diretoria da WIZO Paraná. 

A presidente Regina Brener, saudou a sua 

sucessora, a querida chaverá Elisabeth Kulisch, e, 

muito espirituosa, entregou-lhe uma sofisticada 

embalagem, com a �chave da sala do Centro 

Paraná. Foram momentos de descontração e 

alegria, onde reinou a sensação do 

dever cumprido. O Executivo da WIZO 

Brasil agradece às chaverot da gestão 

que ora encerra, sob a liderança de 

Regina Brener e as parabeniza pela 

dedicação, tenacidade e pelo espírito 

empreendedor e conciliador. Kol 

Hakavod! Deseja também, ao novo 

Executivo, sob a liderança de Elisabeth 

Kulisch, muito sucesso.

Muita alegria e descontração na 
posse do novo Executivo

Flores recebidas por Regina 
Brener e Elisabeth Kulisch durante 
transmissão da Presidência do 
Centro
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GENTE QUE FAZ
Grandioso, foi o evento Gente que Faz 2010, que prestou 

justas e merecidas homenagens a personalidades 

marcantes de nossa cidade. Neste ano, repleto de 

celebrações importantes, notadamente os 90 anos da 

WIZO Mundial, contamos com a presença da Presidente 

da WIZO Brasil, Helena Kelner, vinda especialmente 

do Rio de Janeiro, para confraternizar conosco. Foram 

homenageadas: Marisa Del Claro – representando 

a APACN – Associação Paranaense de Apoio à 

Criança com Neoplasia; a chaverá Noemia Zugman, 

representante da Associação Beneficente Israelita Hai 

Abihai e, Vera Scliar Sasson, da WIZO Paraná e Membro 

Honorário da WIZO Brasil. Após apresentação de vídeos 

relativos a cada uma das entidades que representam, as 

homenageadas receberam uma placa comemorativa dos 

90 anos da WIZO Mundial.EXEMPLO DE tzeDaKá
O dia 7 de novembro foi uma data histórica para a Kehilá do 

Paraná, com o lançamento simbólico da pedra fundamental da 

Sinagoga Beit Yaacov e do primeiro Memorial do Holocausto do 

Brasil. Esta obra foi possível, graças à generosa doação da família 

Krigsner – família amiga e parceira da WIZO  –  à comunidade 

israelita do Paraná. Dentro de uma Caixa de Memória, a ser aberta 

daqui a 200 anos pela comunidade do futuro, foram colocados 

documentos relevantes da Kehilá, incluindo informações sobre a 

WIZO Paraná com relatos de atividades da atual diretoria. Além de 

inúmeros rabinos e representantes de entidades judaicas, 

a cerimônia contou com o toque do shofar, realizado pelos 

rabinos Pablo Berman, da Comunidade Israelita do Paraná, 

Yossef Dubrawsky, do Beit Chabad de Curitiba, e por Viktor 

Baras, David Engelman e Rafael Barbalat.

Kol Hakavod!

DOAÇÃO
Por iniciativa da chaverá Rosita Reich, a WIZO Paraná doou 4.400 fraldas aos 

lares Antonia e Bom Caminho que abrigam crianças encaminhadas para adoção, 

pelo juizado de menores.

À esquerda, Regina Brener e Rosita Reich no 
Lar Antonia 

Ao lado, Regina Brener, Julio Gomel e Rosita 
Reich no Lar Bom Caminho

Acima, ativistas curitibanas 
com Helena Kelner e as 
homenageadas portando as 
placas recebidas. À esquerda, 
Vera Scliar Sasson com seu 
marido e Helena Kelner 

Rabino Pablo Berman 
discursando durante o 
lançamento da Pedra 
fundamental da nova 
Sinagoga
O emocionante toque 
do shofar durante a 
cerimônia
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PAI DO ANO WIZO 
Com um almoço festivo na Sinagoga Shaar Hashamaim, a 

WIZO Pará prestou uma homenagem ao Pai do Ano WIZO 

2010, o Rabino Moyses Elmescany, que sucedeu a Alberto 

Serruya. Após ouvir o relato de sua trajetória, feita por 

Marcos Serruya, o Rabino recebeu uma placa oferecida 

por Iana Barcessat Pinto, Presidente do Centro Israelita do 

Pará, pelo Presidente da Sinagoga Shaar Hashamaim, José 

Serruya, e pelo Presidente da Sinagoga Essel Abraham, 

Moysés Melul, em reconhecimento ao trabalho realizado 

na comunidade local. Na ocasião, foi lançado pelo Rabino 

Elmescany, o livro “Machzor Ner Yom kipur”. Esther Benchimol Barros junto a Alberto Serruya e o Rabino Moyses Elmescany

Para comemorar os 90 anos da WIZO Mundial e os 63 anos de 

fundação da WIZO Pará, o nosso Centro recebeu a Presidente de Honra 

da WIZO Brasil, Ana Marlene Starec, que aqui esteve em schlichut, 

acompanhada pela Diretora Institucional da WIZO Brasil, Nelly Starec. 

Ana Marlene apresentou, através de vídeos, dados relevantes e 

fundamentais da história de Israel. Nelly delineou o trabalho WIZO na 

atualidade e a importância das instituições WIZO em Israel. Foram 

homenageadas com placas alusivas aos 90 anos da WIZO Mundial, 

a Presidente do Centro, Esther Benchimol Barros, e a chaverá Mery 

Banchaia, pelos longos anos de dedicação e trabalho na WIZO. Este ato 

de reconhecimento da WIZO Brasil emocionou a todas. 

Mazal-Tov à WIZO Mundial!

COMEMORANDO sucot
A celebração de Sucot foi na residência da chaverá 

Eliane Israel, que aniversariava naquela data e contou 

com a palestra de Tally Reguev relativa ao Chag. 

Ratificando seu compromisso com os ideais WIZO de 

tzedaká, Eliane solicitou doações para a nossa entidade, 

ao invés dos habituais presentes. A WIZO Pará 

parabeniza Eliane por sua dedicação e amor à nossa 

causa. Mazal-Tov! 

REUNIÃO 
PREPARATóRIA
Em reunião cultural na residência 

da chaverá Bonina Bemerguy, 

foram definidas as atividades para 

o 2º semestre de 2010. Tally Regev 

abrilhantou a reunião com a palestra 

sobre os costumes do mês de Elul, que 

antecede Rosh Hashaná e Yom Kipur.

GRANDES CELEBRAÇõES

A Presidente Esther Benchimol Barros ladeada por Nelly e 
Ana Marlene Starec, da WIZO Brasil

Ativistas paraenses em plena celebração junto a 
Ana Marlene e Nelly Starec
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SUCESSO NA 
FESTA EM 
HOMENAGEM A 
COTTA LEVY
Na Sinagoga Shaar 

Hashamaim, a Presidente 

de Honra da WIZO Pará, 

Cotta Levy recebeu das 

mãos de Helena Kelner, 

Presidente da WIZO Brasil, 

a placa comemorativa dos 

90 anos da WIZO Mundial, 

confeccionada por nossa 

Federação, numa linda festa, 

prestigiada por grande parte 

da comunidade paraense. 

Durante o jantar oferecido 

por sua filha, Esther Lúcia 

Steinberg, ativista do Grupo 

Kalaniot, no Rio de Janeiro, 

foi exibido o vídeo sobre a 

cerimônia de Bar/Bat Mitzvá 

para 600 jovens, organizado 

pela WIZO Israel. O vídeo foi 

alvo de inúmeros elogios por 

parte do público presente. 

O rabino Moisés Elmescany 

pronunciou uma brachá 

desejando a Cotta Levy, 

saúde e felicidade. Estavam 

presentes todos os filhos 

além de diversos netos da 

homenageada, muitos deles, 

oriundos de outros estados e 

do exterior. Cotta Levy é uma 

personagem emblemática 

para a WIZO Pará e para 

a comunidade de Belém 

e sua família agradeceu 

efusivamente à WIZO Brasil 

pela homenagem prestada. 

Cotta Levy recebendo o carinho do Executivo da WIZO Pará e de Helena Kelner

Cotta Levy rodeada dos filhos e netos

Cotta Levy com a placa comemorativa 
dos 90 anos da WIZO Brasil diante do 
painel elaborado por seu neto Rony

A homenageada junto 
a Esther Benchimol 
Barros

Cotta Levy com sua filha, a 
chaverá WIZO, Esther Lucia 
Steinberg e Helena Kelner
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ENCERRAMENTO E 
chanuKá
Em Chanuká, as chaverot se 

reuniram no Buffet Vila Bisutti 

para celebrar os 90 anos da 

WIZO Mundial, e para prestigiar a 

transição da presidência do Centro. 

Etejane Hepner Coin ao findar sua 

gestão, entregou à nova Presidente 

Iza Mansur, o Chamash que norteia 

os caminhos da instituição. Helena 

Kelner, Presidente da WIZO Brasil, 

passou às mãos do Cônsul de 

Israel em São Paulo, Ilan Sztulman, 

um diploma especial enviado 

pela Presidente da WIZO Mundial, 

Helena Glaser. Helena Kelner trouxe 

também uma mensagem de Helena 

Glaser dirigida à WIZO São Paulo 

e em seu discurso, ratificou as 

palavras de Boris Ber, presidente 

da FISESP e do Cônsul de Israel 

em São Paulo, Ilan Sztulman, que 

não pouparam elogios ao eficiente 

trabalho desempenhado por Etejane 

durante sua gestão. O vereador 

Floriano Pesaro, responsável pelo 

Projeto de Lei que oficializa o 

acendimento de Chanukiot em São 

Paulo, e também autor do voto de 

louvor à WIZO Mundial registrado 

nos anais da Câmara Municipal 

de São Paulo, recebeu de Helena 

Kelner uma placa comemorativa 

dos 90 anos da WIZO, assim 

como o Presidente da FISESP 

Boris Ber. O requintado ambiente, 

a boa música e o excelente 

cardápio foram os grandes 

responsáveis pelo agradável clima 

de confraternização que marcou 

também o encerramento das 

atividades de 2010.
Helena Kelner entrega ao Cônsul de Israel em São Paulo, Ilan 
Sztulman, o diploma especial enviado pela WIZO Mundial

Helena Kelner, Iza Mansur, o Presidente 
da FISESP, Boris Ber, Etejane H. Coin 
e a Presidente da WIZO Pernambuco, 
Raquel Kaufman

Iza Mansur 
com o 
marido e 
os filhos

Helena Kelner e 
Etejane H. Coin

Durante o encerramento, Margarida Grin, 
Helena Kelner e Sulamita Tabacof

Vereador Floriano Pesaro recebe placa WIZO 90 
anos de Helena Kelner
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GRUPO SHOSHANA
O Grupo Shoshana, comandado por 

Natalia Kwasniewski, mostrou seu know-

how na elaboração de fins de semana 

prolongados, oferecendo inesquecíveis 

momentos aos participantes da viagem 

a Poços de Caldas, que aproveitaram do 

grande leque de atividades e de lazer 

programados.

O SOM DA MOTOWN
Em mais um evento de sucesso, o Grupo Simchá promoveu 

uma noite do espetáculo O Som da Motown no Teatro das 

Artes. O show, composto pelas 50 músicas mais ouvidas 

nas décadas de 60, 70 e 80 lançadas pela gravadora 

Motown Records, apresentou hits dos grupos The Jackson 

Five, The Supremes. Stevie Wonder, Diana Ross e Lionel 

Ricchie entre outros covers, devidamente caracterizados.

SILVIA POPPOVIC 
NA WIZO
A convite de Margarida Grin, a 

apresentadora de TV, Silvia Poppovic, 

esteve na WIZO para contar sobre 

sua recente viagem a Israel. Suas 

impressões positivas de um país 

moderno, multicultural e em constante 

dinamização, contagiou com emoção as 

atentas chaverot .

CORAL SHARSHERET 
EM DOSE DUPLA
A Virada Cultural, evento já tradicional de São Paulo, 

contou com a apresentação do Coral Sharsheret, 

no Museu do Tribunal da Justiça. O Coral promoveu 

também uma tarde litero-musical e de humor judaico 

relacionada à cultura idiche, com convidados especiais, 

na sede da WIZO.

O AMOR é CONTAGIOSO
O Grupo Big Riso, formado por 

voluntários que visitam crianças com 

câncer, inspirado no médico Patch 

Adams, foi convidado pelo Grupo Chazak 

para receber os gorros de lã tricotados 

por Regina Feldman. Os gorrinhos foram 

distribuídos a um hospital infantil pelas 

palhaçinhas do Big Riso que levam 

conforto, atenção e alegria a esse 

ambiente, normalmente cinzento. 

COMEMORANDO OS 90 ANOS COM MúSICA
O coral Sharsheret fez uma apresentação no Teatro Folha em comemoração aos 90 anos da WIZO 

Mundial. Repleto de convidados especiais da música e da dança e, com a regência da maestrina Sima 

Halpern, o repertório abrangeu o folclore ladino, músicas ashkenazim e brasileiras, óperas e musicais da 

Broadway que se transformaram num belíssimo DVD.

Animado grupo em Poços de Caldas
Etejane H. Coin, Margarida Grin, Silvia 
Poppovic e Sulamita Tabacof

Big Riso: doação ao Hospital do Câncer

Nossas ativistas durante O Som do Motown

Coral Sharsheret na Virada Cultural



58 corrente

WiZo São Paulo 

 
 
WIZO em foco

HOMENAGEM A 
MARGARIDA GRIN 
Com o objetivo de homenagear uma 

daquelas que representa o verdadeiro 

espírito WIZO, o Grupo Silvia Hodara 

promoveu o evento Tasting, no 

Espaço Girassol, tendo como figura 

central, a chaverá Margarida Grin, 

Diretora de Legados da WIZO São 

Paulo e Membro Honorário Vitalício da 

WIZO Brasil. A tarde reuniu amigos 

e familiares da homenageada para 

um almoço degustação de receitas 

exclusivamente preparadas pelas 

componentes do Grupo Silvia Hodara, 

que foram registradas num fichário de 

receitas e distribuídas aos convidados. 

A homenageada foi agraciada com 

uma placa WIZO 90 anos oferecida 

pela presidente da WIZO Brasil, 

Helena Kelner. Esta merecida 

homenagem a Margarida Grin, cuja 

trajetória na WIZO é marcada pelo 

abnegado trabalho e incondicional 

dedicação à causa comunitária, 

foi possível, graças à generosa 

participação de seus três filhos, Guita 

Debert, Bila Sorj e Ezequiel Grin que 

apoiaram prontamente a iniciativa do 

Grupo Silvia Hodara.

ALUNO VENCEDOR VISITA EMBAIXADA DE ISRAEL
Bruno da Silva Aquino e seu professor Pedro Alencar de Andrade, da cidade de Iguape 

– SP, visitaram Brasília a convite da WIZO, pelo premio conquistado no Concurso WIZO 

de Pintura e Desenho 2009. Lá, foram calorosamente recebidos por Lilian Abramovitch, 

que os acompanhou no passeio e na audiência na Embaixada de Israel. “Agradecemos 

de coração o que a WIZO nos proporcionou, de maneira especial, pela atenção e 

carinho com que organizou a nossa viagem. O Bruno ficou eufórico por tudo que 

presenciou: uma verdadeira aula de civismo e amor entre os povos” disse o professor 

Andrade. Para a WIZO foi mais uma gratificante sensação de dever cumprido, ao levar 

para a comunidade maior mais conhecimento sobre o povo de Israel.

A 
homenageada 
Margarida 
Grin

Shila Hara, 
Margarida 
Grin, Ezequiel 
Grin e Bella 
Hakim

Bella Hakim presidente do grupo 
Silvia Hodara, Helena Kelner, 
Margarida Grin e Etejane H. Coin

Bruno, Sema Petragnani, Pedro Alencar de Andrade, 
Etejane Coin e Rosa Motta
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Como anualmente acontece, a WIZO São 

Paulo se juntou a outras nove entidades, 

Hebraica, B’nai Brith, Emunah, Fundo 

Comunitário, Grupo Chaverim, Keren 

Kayemet Leisrael, Lar das Crianças da CIP, 

Na’amat Pioneiras e Unibes, para celebrar 

o 62º aniversário de Independência do 

Estado de Israel. O evento aconteceu no 

Teatro Arthur Rubinstein da Hebraica e 

teve como ponto alto a apresentação do 

Coral Makuya formado por japoneses que 

cantam, em hebraico, grandes sucessos 

da música israelense. 

AVIV DIVULGA 
TRABALHO WIZO
A convite do Fundo Comunitário, 

chaverot do Departamento. 

Aviv representaram a WIZO São 

Paulo na Feira do Voluntariado, 

destinada a jovens universitários 

participantes da Marcha da Vida. 

Na ocasião, diversas entidades apresentaram suas propostas de trabalho e os jovens puderam se inteirar 

dos projetos existentes. Eles ficaram entusiasmados com o programa de intercâmbio cultural proposto pela 

WIZO através do Concurso de Pintura e Desenho para alunos da Rede Estadual. As nossas representantes 

retornaram com uma lista de mais de 20 nomes de interessados em auxiliar nesse projeto.  

BAZAR WIZO 2010
Horas antes da abertura dos portões do Clube Piratininga, onde aconteceu o Bazar WIZO, a fila já 

começava a se formar. Entre uma enorme variedade de roupas, calçados, bijuterias, brinquedos, 

louças e artigos para o lar oferecidos a preço popular, as centenas de pessoas que circularam, 

constataram que, além da venda, o Bazar também reflete a união de todas as chaverot.

DOAÇÃO DE 
BRINQUEDOS
Tradicionalmente, no final do ano, 

a WIZO arrecada brinquedos para 

a festa de Chanuká promovida 

pela CIP na brinquedoteca 

Ieladim de Campos de Jordão. As 

voluntárias do Clube das Vovós 

da CIP verificaram o belo trabalho 

concluído pelos grupos WIZO, 

que arrecadaram centenas de 

brinquedos para fazer a alegria 

da criançada. As visitantes foram 

recebidas na Sede pela Presidente 

Etejane Hepner Coin, seu Executivo 

e chaverot de Grupos.

UNIÃO EM YOM HAATZMAUT
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HOMENAGEM ÀS 
chaverot 
WIZO 90 ANOS 
Muita emoção e confraternização 

marcaram o inicio das comemorações 

dos 90 anos da WIZO Mundial, 

realizada na Sede, com a presença do 

Deputado Walter Feldman, cuja mãe, 

Fany Feldman recebeu de suas mãos 

um buque de flores representando 

todas as chaverot. A Presidente 

Etejane Coin fez uma retrospectiva da 

WIZO Mundial, destacando as razões 

pelas quais a instituição continua 

moderna há 9 décadas. Um bonito 

painel retratava Clara Kier, Eugenia 

Largman, Fanny Montag, Felícia 

Jakubowicz, Helena Lerner, Ida Gotlieb, 

Regina Feldman e Sonia Scholovitsch, 

todas com 90 anos e na ativa, que 

mereceram carinhosos aplausos de 

suas chaverot e familiares.

HOMENAGEM A 
SULAMITA TABACOF
Pensando na melhor maneira de 

homenagear a Presidente de Honra 

da WIZO São Paulo, Daniel Feffer, 

representando a Fundação Arymax,  

não teve dúvida: colocar uma placa 

na entrada da casa na qual Sulamita 

Tabacof dedicou boa parte de sua vida. 

A inauguração contou com a leitura 

das mensagens da Presidente da WIZO 

Mundial, Helena Glaser e da Presidente 

da WIZO Brasil, Helena Kelner. As 

palavras de Betty Feffer, relembraram 

as muitas histórias vividas. Sulamita 

agradeceu, enfatizando o profundo 

significado da placa, que servirá como 

incentivo às chaverot mais jovens, 

para quem, Sulamita certamente é um 

exemplo a ser seguido. 

Acima, as ativas 
veteranas recebendo as 
merecidas homenagens.

À esquerda, Walter 
Feldman homenageia 
simbolicamente todas 
as voluntárias da WIZO 
ao oferecer flores à sua 
mãe, a chaverá Fanny 
Feldman

Sulamita Tabacof 
com filhos e 
netos

Homenagem à 
Sulamita Tabacof 
com a família 
Feffer, marido e 
filhos
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SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO 
CONCURSO WIZO 2010
No auditório da Secretaria de Estado da Educação, 

foi realizada a Solenidade de Premiação do Concurso 

WIZO de Pintura e Desenho 2010, que teve como 

tema Brasil/Israel: Intercâmbio Comercial e Tecnológico. 

Dele participaram centenas de alunos e professores da 

Rede Estadual de Ensino da Capital e Interior de São 

Paulo, numa demonstração da extensão deste certame. 

O Secretário de Estado da Educação, Paulo Renato 

Souza, em seu discurso de abertura, 

ressaltou o inestimável valor da 

parceria entidade privada/Governo do 

Estado que possibilita oportunidades 

aos jovens, entre elas, a inserção na 

sociedade por meio da arte. Para o 

Departamento de Concurso da WIZO, 

este evento encerra uma trajetória 

de cinco meses de trabalho, com a 

constatação de que o maior objetivo 

foi alcançado: divulgar entre milhares 

de jovens alunos e professores dos 

mais distantes rincões do Estado de 

São Paulo, uma imagem positiva do Estado de Israel.  

A Mesa de Premiação foi composta por: Sulamita 

Tabacof - Presidente de Honra da WIZO São Paulo; 

Luis Fernando Lavor Coelho – Gerente de Marketing 

do Banco Bradesco; Ilan Stulman - Cônsul Geral de 

Israel em São Paulo; Valéria de Souza - Coordenadora 

de Ensino e Normas Pedagógicas; Ricardo Berkiensztat 

- Vice-Presidente Executivo da Federação Israelita do 

Estado de São Paulo e Etejane Hepner Coin - Presidente 

da WIZO São Paulo. 

Etejane Coin, Luiz Fernando Lavor Coelho, do Bradesco. 
Sulamita Tabacof, Presidente de Honra da WIZO SP, Rosa 
Motta, Tania Tarandach, Ilan Stulman, Cônsul de Israel em SP, 
Ricardo Berkiensztat, Federação Israelita do Estado de SP

Membros do 
Júri Oficial 
do Concurso

O Secretário 
de Educação 
do Estado 
de SP, Paulo 
Renato 
Souza 
discursa no 
decorrer do 
Concurso

Mesa de 
Premiação
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DIA WIZO
No Dia WIZO 2010, as chaverot 

confraternizaram-se com um 

café da manhã e assistiram a um 

emocionante vídeo produzido pela 

WIZO Israel, sobre a cerimônia 

coletiva de Bar/Bat Mitzvá de 

jovens abrigados nas instituições 

WIZO locais. A Presidente da WIZO 

RS, Eugenia Berlim, apresentou a 

“Cápsula do Tempo”, uma urna, que 

recebeu dos grupos, as suas expectativas com relação à WIZO 

em 2015. Foram trabalhados os valores da WIZO, destacando-se 

a Continuidade. Suzana Starosta, Vice-Presidente WIZO Brasil, 

lançou a Gincana comemorativa dos 90 anos da WIZO.

CONFRATERNIZAÇÃO 
DA WIZO RS
Foi animado o evento em que a WIZO 

RS comemorou o sucesso alcançado em 

2010 e as realizações que planeja para 

2011. O almoço contou com a presença 

de grande número de chaverot e a ativista 

homenageada foi Raquel Treiguer, do 

Grupo Kalanit. A Presidente Eugenia Berlim 

fez alusão à Chanuka e aos 90 anos da 

WIZO. Foi também apresentada a Placa 

comemorativa dos 90 anos, patrocinada 

por grupos e chaverot, com o título “Ser 

judeu é um privilégio. Ser Mulher WIZO 

é uma honra”. Tendo em vista a grande 

adesão a este empreendimento, está sendo 

lançada mais uma placa comemorativa, 

que será inaugurada em maio de 2011. 

As chaverot Aviv Sara Paciornik e Marisa 

Bondar, que participaram do Seminário em 

Israel, apresentaram emocionantes relatos. 

Ao final, as representantes das equipes 

inscritas na gincana dos 90 anos receberam 

as pastas com as tarefas. A gincana vai 

até maio de 2011, quando se encerram as 

comemorações dos 90 anos. As Avivot falam sobre o Seminário em Israel

Ativistas colocando informações sobre suas expectativas 
em relação à WIZO 2015

Eugenia Berlim com as equipes participantes

A homenageada Raquel Treiguer recebe o carinho de seu grupo
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JANTANDO COM A OSPA II
Foi um sucesso a promoção do Grupo Anne Frank “Jantando 

com a Ospa II”, no Hotel Plaza São Rafael. Ao renovar essa 

parceria com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a WIZO 

busca o exercício da continuidade e o estreitamento de laços 

com a comunidade maior. É a WIZO sendo vista como uma 

entidade judaica que está integrada às causas da comunidade 

em que vivemos!

JANTAR DA PRIMAVERA 
O Grupo Maguen David realizou o VI Jantar da Primavera, 

no Hotel Holiday Inn, festejando os 30 anos do grupo e 

os 90 anos da WIZO Mundial. O evento foi abrilhantado 

pela voz de Edgar Pozzer, acompanhado por seu 

tecladista, que, com um show musical, incentivou os 

convidados a dançar, cantar e se divertir.

Foi, mais uma vez, um sucesso a Feira da Fraternidade da WIZO RS, no 

Colégio Israelita-Brasileiro. Na véspera, uma tocante cerimônia de havdalá 

foi conduzida pelo rabino Guershon, da SIBRA, reunindo as chaverot 

que terminavam de montar seus estandes e abençoando os trabalhos 

do dia seguinte. A abertura da Feira contou com a participação da 

Banda da Aeronáutica e a presença de várias autoridades e convidados.  

O público compareceu, em grande número, para visitar os diversos 

estandes, lojas, espaço arte e apreciar o almoço com comidas típicas 

judaicas. Emocionante ainda, foi a homenagem prestada pela WIZO RS 

às instituições femininas judaicas gaúchas: Associação das Damas de 

Caridade, Brit Naschim, Conselho da Mulher Judia, Divisão Feminina 

do Fundo Comunitário, Na’Amat Pioneiras, Sociedade Beneficente 

Damas Caridade Sefaradie Porto-Alegrense, Organização Feminina 

WIZO e Ecibras – Lar da Criança Anne Frank. As danças israelenses, a 

apresentação de corais e do teatro infantil foram alguns dos pontos de 

destaque desta grande festa de integração, que foi prestigiada com a 

presença da Presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner e da diretora Aviv 

nacional, Silvia Goldstein. 

FEIRA DA FRATERNIDADE 2010
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DOBINGO 
FAMILIAR 
Foi um sucesso o 

DoBingo Familiar, 

realizado pelo Grupo 

Guesher, no salão 

lotado  do Centro 

Israelita, onde 140 

participantes, de 

várias gerações, 

se divertiram, 

concorreram a 

prêmios, saborearam 

as tortas do Grupo 

Kalanit e testaram seus 

conhecimentos num 

divertido “quiz judaico”. 

O rabino Pablo ajudou 

a entreter as crianças 

e, ao final, todos 

auxiliaram na limpeza 

do salão, inclusive os 

maridos.

NA sucá
O Grupo Sara Kassow comemorou a festa de Sucot na Sucá da sinagoga União 

Israelita, com o apoio de Ariela Najmanovich. O evento, anualmente realizado, por 

ocasião do Chag, foi pautado pela criatividade, dando ensejo a intensa participação, 

debates e aprendizagem. 

PRé rosh hashaná
A WIZO RS realizou seu tradicional Pré Rosh Hashaná 

na SIBRA, onde as chaverot confraternizaram e se 

encantaram com a apresentação da chazanit Isabel 

Weisfeld. Após as palavras da Presidente Eugenia 

Berlim, alusivas ao momento, todas saborearam do 

lechaim organizado pelo Departamento de Promoções, 

com a contribuição de todos os grupos. 

GRUPO IACHAD
Já o mais novo Grupo Aviv da WIZO Rio Grande do 

Sul festejou Rosh Hashaná com um gostoso jantar 

em família.

O Rabino Pablo entretendo as crianças do DoBingo

Grupo Guesher encantado com o sucesso do DoBingo
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SUSHI PRACHIM
A 4ª edição do Sushi Beneficente do Grupo Prachim, 

comemorando os 5 anos de sua fundação, foi no 

Restaurante Gokan, um parceiro em todas as edições. O 

evento contou com grande presença de jovens e de público 

não pertencente à comunidade judaica. Bethania Möbus, 

presidente do grupo, agradeceu a presença de todos e aos 

patrocinadores, que cederam os brindes sorteados.

CAPACITAÇÃO
Um grande número de chaverot participou do Encontro de Capacitação 

do Departamento de Organização, cuja temática foi “Planejando o seu 

dia-a-dia e o funcionamento do seu grupo”. A convidada especial, 

Maria Izabel Knijnik, foi muito feliz em sua abordagem e todas saíram 

enriquecidas do encontro.

SEMINÁRIO EM CURITIBA
Numerosa delegação da WIZO Rio Grande do Sul participou, em Curitiba, do 

Seminário Aviv Lapid da WIZO Brasil, quando além das palestras, debates, visões dos 

demais Centros, as chaverot puderam trocar opiniões e sugestões. Foram três dias 

intensos, de muita aprendizagem e confraternização.

MULHER WIZO DO 
TERCEIRO MILêNIO
O Departamento de Comunicação da WIZO RS 

apresentou os resultados dos questionários aplicados 

nos grupos, visando conhecer o perfil das suas 

integrantes. O objetivo final foi o de estimular a reflexão 

quanto à WIZO, sua missão e peculiaridades, auxiliando 

na formulação de objetivos adequados à realidade 

e compatíveis com as características atuais de suas 

integrantes. Desta forma, buscamos estabelecer uma 

relação de maior reciprocidade entre a WIZO que 

queremos como ideal e a WIZO que seus membros 

precisam e anseiam. Uma atenta plateia assistiu à 

apresentação, interagindo através de perguntas e 

comentários.

ATIVIDADE CULTURAL
Cerca de 100 pessoas, entre ativistas e a comunidade mais ampla, compareceram à 

atividade cultural do Grupo Liora, usufruindo da palestra do Psicanalista Cláudio Eizirik 

sobre “Amizade: A Importância nas Relações Interpessoais”. A participação ativa 

dos ouvintes estabeleceu uma relação de sintonia com o palestrante, que cativou a 

todos por sua capacidade, conhecimento e simpatia. Fizeram uso da palavra, Suzana 

Starosta, Vice-Presidente da WIZO Brasil e madrinha do grupo Liora e a Presidente da 

WIZO RS, Eugenia Berlim, que falou sobre a instituição.

O psicanalista Cláudio Eizirik durante a exposição Ativistas do Grupo Pracim durante o evento
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“SEGREDOS ÍNTIMOS”
Foi no Auditório da FIRS que o Departamento de Cultura da 

WIZO RS exibiu o filme israelense dirigido por Ari Nesher.

BENEMERêNCIA
O Grupo Lechaim atendeu a solicitação do Instituto da Criança com 

Diabetes, doando gêneros alimentícios e de higiene aos pacientes 

carentes atendidos pela instituição. O ICD atende gratuitamente 2000 

crianças, jovens e adultos jovens, fornecendo medicação, atendimento 

multidisciplinar, visando o controle da doença a nível ambulatorial, e a 

redução de internações. 

ENCONTRO DE LEITURA
Periodicamente, o Departamento de Cultura proporciona 

às chaverot WIZO e seus convidados um debate sobre um 

livro previamente escolhido. Desta vez, o livro selecionado 

foi “As Aventuras de uma Menina Má”, de Vargas Llosa.

A IMIGRAÇÃO JUDAICA NO RIO GRANDE DO SUL
O painel sobre “A 

Imigração Judaica no 

Rio Grande do Sul” foi 

promovido pelo Grupo 

Almah, no Auditório da 

Federação Israelita do Rio 

Grande do Sul. A Profª 

Ieda Gutfriend, historiadora 

e presidente do Instituto 

Cultural Judaico Marc 

Chagall, apresentou sua pesquisa, com depoimentos e registros catalogados nesse 

ICJMC, sobre os imigrantes judeus que chegaram às Colônias de Phillipson e de 

Quatro Irmãos. A exposição foi enriquecida pela interpretação dos atores Mirna 

Spritzer e Sergio Lulkin, representando os personagens desta importante trajetória. 

O fundo musical judaico ficou  a cargo de Léo Unikowsky.

WiZo amazonas

CENTRO TEM 
NOVA PRESIDENTE 
A chaverá Mary Obadia Benzecry assumiu como 

Presidente da WIZO Amazonas sucedendo à querida 

Mery Benchimol que conduziu o centro com dinamismo 

e eficiência. A WIZO Brasil agradece à Mery Benchimol 

por sua dedicação e deseja à Mary Benzecry, sucesso 

em sua missão.

A querida Mery 
Benchimol, 
que por anos 
dirigiu com 
eficácia 
o Centro 
Amazonas, 
ladeada por 
sua filha, Nora 
e por Helena 
Kelner
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CELEBRANDO OS 90 ANOS 
DA WIZO MUNDIAL
A celebração dos 90 anos da WIZO Mundial 

e dos 65 anos da WIZO Minas Gerais foi 

empolgante e repleta de emoções. Com a ajuda 

de nossos amigos patrocinadores foi criado e 

apresentado, um vídeo sobre o trabalho WIZO. 

Dois grandes painéis portavam fotos dos eventos 

mais significativos da WIZO local, desde a sua 

fundação até os dias de hoje. O cartaz com 

um mapa do Brasil ampliado indicava todos os 

Centros WIZO no Brasil.

O jantar, elaborado pelo requisitado buffet Tia 

Clara, foi acompanhado por uma orquestra ao 

vivo. O bolo com o símbolo comemorativo dos 

90 anos foi utilizado para os parabéns. Já na 

entrada do salão, cada convidado recebia uma 

pasta contendo um histórico da WIZO Mundial, 

elaborado por Eva Solewicz e Elza Weinshenker 

do Executivo da WIZO Brasil; um histórico da 

WIZO Minas Gerais, realizado em 1995 por 

Esther de Carvalho e atualizado em 2010, 

por Elisabeth Bronfen e Aviva Avritzer, além 

de um chaveiro com o logotipo dos 90 anos 

da WIZO Mundial confeccionado pelo Centro 

Rio de Janeiro. Foram prestadas merecidas 

homenagens a duas chaverot que souberam 

honrar o nome WIZO em suas trajetórias de 

trabalho: Stella Levy e Flora Lerman. Stella foi 

representada por sua filha Susie e Flora por seus 

filhos Nathan e Pérola. As famílias receberam, 

emocionadas, bonitas placas comemorativas 

dos 90 anos da WIZO, enviadas pela WIZO 

Brasil. A Presidente da WIZO Minas Gerais, 

Elisabeth Bronfen, recebeu das mãos da Vice- 

Presidente Aviva Avritzer, um ramo de flores, 

em reconhecimento pelo magnífico trabalho 

realizado à frente do Centro.

INTEGRAÇÃO
Passaram a fazer parte da Executiva do Centro 

WIZO Minas Gerais as chaverot do grupo Lapid 

Judith Cohen: Leoni Prist Goldstein, Mara Kraiser 

Miranda, Lea Pfeffer Geber e Gilda Fux Vasta.

A Vice-Presidente de 
MG, Aviva Avritzer e 
seu esposo Marcos Representantes da Associação 

Israelita Brasileira e 
da Na’amat Pioneiras

Esposa do Cônsul Honorário de Israel, 
Sra. Adriana Musman e o casal José e 
Sarah Vaintraub

Elisabeth Bronfen agradecendo a 
homenagem recebida

O Rabino 
Leonardo Alanati 
e sua esposa 
Sandra

Margarida Kraiser, 
Helena Berger, 

Rosita Guelman e 
Elisabeth Bronfen

As animadas mineiras cantando 
Parabéns para a WIZO

Grupo de ativistas WIZO de Minas Gerais

Familiares 
de Flora 

Lerman e 
Stella Levy

Ida Scheinkman, Sara Brafman e Sofia Bauer
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WIZO RIO 
CELEBRA OS 90
Indescritível é a expressão que define 

o evento em que a WIZO-Rio celebrou 

o 90º aniversário de fundação da 

WIZO Mundial. Alegria, entusiasmo, 

ternura foi o que experimentou o 

público convidado, em um evento que 

primou pela organização, conteúdo 

e animação. Da exposição de joias 

e bolsas, passando pelo serviço 

de chá, a decoração, os brindes 

dispostos nas mesas; à bela revista 

com textos contando a trajetória 

da Organização, as homenagens 

feitas às ativistas com mais de 90 

anos de idade finalizando com um 

primoroso show musical dirigido pelo 

maestro Mauro Perelman, com as 

cantoras Tania Novak, Varda Uziglio 

e Nety Szpilman. As nossas vatikot 

Maria Rosa Cleiman, Anita Richter, 

Renée Sasson e Clara Veitzman 

receberam uma placa confeccionada 

pela WIZO Brasil para prestigiar 

aquelas que contribuíram para tornar 

a nossa Federação uma das mais 

proeminentes a nível internacional. 

Personalidades, amigos WIZO e 

líderes comunitários prestigiaram a 

WIZO Celebra os 90 que superou 

todas as nossas expectativas.  

Helena Kelner e Lúcia Balassiano Sarita Schaffel e Lúcia Balassiano 

Anita Richter, 
Lúcia Balassiano 
e Maria Rosa 
Cleiman

Ana Marlene 
Starec acende 
a chanukiá

Suzana Grinspan, Sarita Fischberg, 
Leia Gonik. Vereadora Teresa Bergher e 
Paulina Hechtman

O Centro Scylla 
Schneider 

esteve presente 
no WIZO 

celebra 90

A Presidente da 
WIZO Rio, Lucia 
Balassiano 
e suas vices 
Rebeca Bergier, 
Eva Baumwol e 
Ruth Cohen

As maravilhosas cantoras abrilhantando o evento
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Helena Kelner com Renée Sasson

Helena Kelner abraça Anita Richter

Silene Balassiano, Ana Marlene Starec, Lucia Balassiano, 
Rebeca Bergier e Helena Kelner diante do bolo dos 90 anos

O grupo Shalom compareceu em peso

Ativistas de diversos grupos Aviv no evento

Grupo Atzmaut 
comemorando os 
90 anos da WIZO 
Mundial

Grupo Genny 
Dahis no evento

A homenageada 
Renée Sasson 
recebe todo o 
carinho de Lucia 
Balassiano

Helena Kelner posa com Clara Veitzman

Helena Kelner com Maria Rosa Cleiman
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ENCERRAMENTO E chanuKá
O Encerramento festivo das atividades de 2010 na sede repleta contou com a 

leitura dos relatórios de coordenadorias, o acendimento das velas da chanukiá, com 

a participação especial do chazan David Alhadef, da Profª. Regina Szterenfeld e do 

coral Vozes da WIZO. Um encontro repleto de simbolismo e de grande emoção. 

CONFRATERNIZAÇÃO 
EM ANGRA DOS REIS
Foi grande a adesão de jovens casais ao 

programa de fim de semana em Angra 

dos Reis, promovido pelo Grupo Simchá. 

Desde o recebimento dos convidados 

com carinho, o acendimento das velas 

de Shabat, a celebração dos 90 anos da 

WIZO Mundial, tudo foi programado nos 

mínimos detalhes, para ser um sucesso 

total. Lá estiveram ativistas dos grupos 

Simchá, Nili, Iachad, Atzmaut e outros. 

VI FESTIVAL DO 
CINEMA JUDAICO
Dentre os destaques da Grande 

Noite que lotou as salas do Arteplex 

Botafogo para a Abertura do VI Festival 

de Cinema Judaico, não há dúvidas, 

as grandes estrelas do evento, foram 

as chaverot dos grupos Nili e Simchá, 

responsáveis pela exibição dos filmes 

Guevald e A Filha do Rabino.

WIZO RIO SOLIDÁRIA 
NO COMBATE À 
VIOLêNCIA CONTRA 
A MULHER
Solidárias às manifestações pelo 

Dia 25 de novembro, consagrado 

internacionalmente como de 

Combate à Violência contra a mulher, 

chaverot do Executivo Wizo Rio de 

Janeiro e de diversos grupos do 

mesmo centro tiveram a iniciativa 

de neste dia portar em suas lapelas 

laços pretos.

Ativistas da WIZO Rio durante o festival de cinema

Guta Frydman e Ruth Szapiro no Encerramento das Atividades

Alegria no passeio a Angra dos Reis 
organizado pelo Grupo Simchá

Ruth Cohen, Lucia Balassiano, Helena Kelner e Suzana Grinspan

 O maestro 
Mauro 

Perelman com 
a morá Sarinha 

Lewkowicz

O Executivo da WIZO Rio usando tarja preta
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48 ANOS DE UNIÃO
O Grupo Galil festejou com 
sucesso a passagem de 
seus 48 anos de atividade 
em almoço festivo no 
Clube Paissandu lançando  
um lindo chaveiro 
comemorativo dos 90 anos 
da Organização.

CONCURSO PROMOVIDO 
PELO GRUPO DE 
DIVULGAÇÃO E CULTURA
O Grupo de Divulgação e Cultura promoveu junto 

à Secretaria de Educação do Estado do Rio de 

Janeiro o encerramento do Concurso Literário, com 

o tema: “Exemplo Ecológico do Estado de Israel 

– Florestamento”. As chaverot Amália Baranek e 

Leia Gleiser representaram a Presidente do grupo, 

Rosa Wurman. A Presidente da WIZO Brasil, Helena 

Kelner, Ana Marlene Starec, Presidente de Honra da 

WIZO Brasil e Lucia Balassiano, Presidente da WIZO 

Rio de Janeiro, prestigiaram o evento de outorga de 

prêmios. Receberam placas comemorativas dos 90 

anos da WIZO Mundial: o Prof. Reinaldo Ferreira – 

Superintendente Pedagógico da Subsecretaria de 

Educação; a Profª Márcia Milena – Orientadora do 

aluno vencedor e Rosa Wurman – Presidente do 

Grupo de Divulgação da WIZO RJ.

JORNADA BÍBLICA - A WIZO Rio celebrou com grande sucesso a 44ª Jornada Bíblica cujo tema foi 
“Amizade”, contando com a participação ativa dos grupos de todos os subcentros. O evento foi engrandecido com 
palestras do imortal Moacyr Scliar e da Psicanalista Dra. Sonia Eva Tucherman.  O recebimento do certificado de 
participação foi motivo de orgulho para todos os grupos WIZO Rio.

SOLIDARIEDADE
Os Grupos Simchá e Iachad estiveram na sede do INCA 

voluntário para a entrega de fantasias para meninos e meninas 

coletadas na coletividade judaica e maior, para a festa do 

Dia das Crianças daquela entidade.  Já o Grupo Atzmaut 

levou apoio ao Projeto Novos Caminhos, desenvolvido pelo 

Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, voltado para cursos 

profissionalizantes para pais de crianças internadas nos 

hospitais por longos períodos. Foram entregues materiais a 

serem aproveitados nos diversos cursos.

O Subcentro Henny Landau se 
reuniu em uma noite de muita 
confraternização e alegria para 
comemorar o encerramento 
das atividades de 2010.       

Com Moacyr Scliar, na Jornada Bíblica do 
subcentro Henny Landau

Gerty Fainstein, Lucia Balassiano 
e Ada Waisman

Lucia Balassiano, Sonia Eva 
Tucherman e Clarinha Novikov

Alunos premiados 
no Concurso com 
Helena Kelner e 
Lucia Balassiano

chaverot na 
cerimônia de 

premiação
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N I N I O
J Ó I A S  E  R E L Ó G I O S

sucot DO 
GRUPO TIKVA
O Grupo Tikvá comemorou 

Sucot na Sucá do Colégio TTH 

Barilan, um dos mais tradicionais 

da cidade. O grupo recebeu 

com carinho as apresentações 

artísticas das cantoras Varda e 

Clarita Paskin acompanhadas do 

pianista Haroldo Goldfarb.

FASHION WIZO BAZAR 2010 - Em ano especial, de comemoração dos 90 anos da WIZO Mundial, o Centro Rio repetiu 
o sucesso de suas mais de 80 realizações do “Fashion Wizo Bazar”. Mais de 30 grupos levaram sua tradicional alegria para a 
Escola Municipal Roma dando um show de disposição e união.

chanuKá NO LAR DAS CRIANÇAS
Em uma bem sucedida parceria prestes a completar duas décadas, chaverot dos Grupos Simchá e 

Shamash da WIZO Rio participaram da festa de Chanuká do Lar da Criança Israelita Rosa Waissman. 

Recreação, lanche, brindes e brinquedos trazendo mais luz às crianças daquela importante instituição 

da coletividade fluminense, resultando numa grande festa de confraternização e demonstração de 

amizade entre a WIZO Rio de Janeiro e todas as instituições judaicas de nosso Estado.

WiZo rio de Janeiro
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WiZo Santa catarina

BIBLIOTECA E 
CULTURA
A WIZO de Santa Catarina 

fez a entrega oficial dos livros 

arrecadados durante campanha 

organizada por Luiza Milntsky 

e Iéte Salomé, para a biblioteca 

da comunidade de Santo 

Antonio de Lisboa.

BENEMERêNCIA
As chaverot da WIZO Santa Catarina doaram material 

de higiene e roupas, arrecadados durante a campanha 

realizada pela WIZO em parceria com a Associação 

Israelita Catarinense. Os artigos de primeira necessidade 

foram entregues ao Hospital Celso Ramos, em 

Florianópolis, que atende pessoas carentes da Capital e 

do interior do estado.

A ex´Presidente da WIZO SC, Iéte Salomé e a atual 
Presidente, Gisele Gruber Bernstein com a Presidente 
do Grupo de Voluntárias do Hospital Celso Ramos, 
Avacélia Silvy Ramos.

As animadas 
ativistas 
catarinenses 
em reunião

WiZo brasil

NOVA DIRETORIA DA FIERJ 
Inúmeras autoridades e representantes de instituições judaicas 

compareceram à posse da Presidência, Diretoria e Conselho 

Deliberativo da FIERJ, realizada no Templo Sidon. Assumiram a 

Presidente Sarita Léa Schaffel - a qual, para nosso orgulho é, 

também, Membro Honorário do Executivo da WIZO Brasil - e os 

Vice-Presidentes Paulo Maltz e Hélio Koifman. Segundo Sarita, 

“durante o biênio 2010-2012 será dada ênfase ao diálogo 

entre as instituições judaicas, levando em conta os princípios 

éticos do judaísmo, o respeito à pluralidade e à luta contra o 

antissemitismo e o antissionismo”.

LIGA FEMININA DO BRASIL PROMOVE ALMOÇO
A Liga Feminina Israelita promoveu 

um almoço musical em homenagem 

à sua ex-Presidente, Ester Schwartz 

Z’L. As chaverot deram as boas 

vindas à nova Presidente, Lea 

Pustilnic Lozinsky e às vices, Léa 

Klabin e Liliam Bosboom. A WIZO 

Brasil foi representada pela presidente 

Helena Kelner que parabenizou a 

nova diretoria da Liga, desejando-lhes 

sucesso nesta nova missão.

CONVENÇÃO DA CONIB EM MANAUS 
No ano em que se celebram os 200 anos da presença judaica na Amazônia, a 41ª 

convenção anual da CONIB debateu o cenário político e econômico nacional. Na 

convenção, foram apresentadas as principais realizações da Conib em 2010, nas 

áreas de comunicação, política e diálogo inter-religioso. Também foram divulgadas as 

principais ações das entidades federadas. A Presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, 

representou a WIZO naquela oportunidade.

Hélio Koifman, Sarita Schaffel e Paulo Maltz
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BDS. Estas três letras têm o poten-
cial de destruir muito do que o 
Estado de Israel já conquistou – e, 
num cenário mais drástico, pode 

até mesmo pôr um fim no país como hoje 
o conhecemos. BDS é a sigla formada pelas 
palavras boicote, desinvestimento e san-
ções. Trata-se de uma campanha altamente 
organizada e ativa para deslegitimar Israel 
como Estado Judeu e pôr um fim ao empre-
endimento sionista.

A finalidade da campanha BDS é mobi-
lizar a opinião pública internacional para 
que pressionem seus governos, empresas e 
instituições a adotarem punições cada vez 
mais severas contra Israel. Elas poderão vir, 
por exemplo, na forma de cancelamento 
de acordos comerciais. Ou de retirada de 
recursos em fundos de investimentos que 
atuam no país. Ou, ainda, no não convite a 
delegações israelenses para participarem de 
eventos internacionais. 

De qualquer forma que se apresentem, os 
resultados práticos da campanha BDS contra 
Israel podem ser catastróficos, visto que o país 
é altamente dependente de suas relações com 
outros países, já que tem mercado interno 
pequeno e pouquíssimos recursos naturais. 

Em Israel, a campanha BDS está sendo 
encarada com muita seriedade, tanto dentro 
do governo como em instituições de pes-
quisa. Há uma corrida contra o tempo para 
identificar os métodos de ação da campanha, 
para que se possa tentar neutralizá-la antes 
que gere resultados nefastos para a econo-
mia e a sociedade locais.

Uma das instituições mais à frente no 
estudo da campanha BDS é o Instituto Reut. 

Em um relatório publicado recentemente, o 
Reut traça um perfil de certa forma assusta-
dor da campanha anti-israelense.

“Israel está enfrentando um assalto dra-
mático à legitimidade de sua existência co-
mo estado judaico e democrático. Os grupos 
que promovem esta campanha pretendem 
isolar Israel e transformar o país num esta-
do pária”, afirma o relatório.

O Reut identifica o início da campanha 
na conferência promovida pela ONU em 
Durban, na África do Sul, em 2001. A partir 
daí, episódios como a invasão de Gaza e o 
ataque à flotilha turca apenas forneceram 
mais combustível a uma retórica anti-israe-
lense que já se mostrava incendiária.

Segundo o relatório, a campanha BDS 
vai além das tradicionais críticas às ações de 
governos israelenses. “Apesar de apresen-
tar-se como protesto a políticas israelenses, 
ela muitas vezes embute tentativas de negar 
o direito de Israel de existir”, afirma.

A demonização de Israel é apontada 
como uma tática recorrente, na qual israe-
lenses são comparados a nazistas e a ocu-
pação de territórios palestinos ao apartheid 
sul-africano.

Outra ferramenta bastante utilizada é a 
ação junto aos tribunais internacionais, na 
qual tenta-se processar políticos e militares 
israelenses. 

Assim como na Guerra do Yom Kipur, 
Israel não estava adequadamente preparado 
para a luta contra a campanha BDS quando 
ela começou. Mas, felizmente, está mos-
trando de novo sua rápida capacidade de 
reação. Esperemos que o desfecho hoje seja 
o mesmo que em 73.

TRêS LETRAS 
DESTRUIDORAS

 
 
palavra final 

 
renato aizenman 

a caMPaNHa 
bds vai 
aléM das 
tradicioNais 
críticas às 
ações de 
goverNos 
israeleNses.



corrente 75 



76 corrente

A BRR parabeniza a Wizo Mundial 
pelo excelente trabalho realizado 
nestes 90 anos.


