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ais um ano-novo judaico se aproxima, trazendo uma oportu-

nidade de reflexão sobre o que passou e o que nos aguarda. 

Neste espírito, Corrente traz um artigo sobre os Iamim No-

raim que exalta a possibilidade de podermos constantemente 

rever e transformar nossas atitudes.

 Em outro texto, são recontados os momentos dramáticos 

que antecederam a votação na ONU que criou o Estado de 

Israel e a atuação decisiva do diplomata brasileiro Oswaldo 

Aranha naquela histórica sessão. Temos ainda a cobertura do 

XIII Congresso Latino Americano da WIZO e uma retrospec-

tiva sobre os 85 anos da WIZO Brasil. Apresentamos também 

um importante artigo do rabino Sérgio Margulies sobre o 

pensador Ioshua Heschel e considerações sobre o livro Se-
gundas Intenções, lançado pelo rabino Nilton Bonder.

Nossa entrevistada desta edição é a americana Jennifer 

Laszlo, ex-chaverá da WIZO e hoje presidente de uma das 

mais importantes organizações mundiais de apoio a Israel na 

mídia. E, num emocionante relato, acompanhamos a viagem de 

duas brasileiras pelas marcas da presença judaica no Marrocos. 

Desejamos a todos uma boa leitura e um excelente 5772. 

Shaná Tová!     
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Queridas chaverot 
da WIZO Brasil,
Foi com um misto de alegria e 
orgulho que li e reli a Corrente nº 
31. Os artigos estão excelentes, 
sempre up to date. Parabéns à toda 
a equipe da revista e a você Suely, 
pelo teu belíssimo trabalho. Vamos 
fazer cada vez mais jus ao nosso 
nome. 
Suzana Grinspan
Ex-presidente da WIZO Rio de 
Janeiro

À Equipe de Redação da 
Corrente,
Em nome de SulamitaTabacof - 
Presidente de Honra WIZO São 
Paulo, transmito os calorosos 
cumprimentos pela recente edição 
da Revista Corrente, repleta 
de artigos brilhantes e ótima 
divulgação dos centros, tudo numa 
perfeita organização e qualidade 
visual. Sulamita Tabacof parabeniza 
toda equipe de redação.
Mirta Landesmann
WIZO São Paulo

Querida Helena,
Acabei de receber a Revista 
Corrente. Nao consigo largar, está 
ótima, quanta saudade.... Beijos e 
obrigada.
Clarinha Guelmann
WIZO Hadera

Querida Helena. 
Ficamos muito orgulhosas de 
nossa WIZO Brasil, durante o 
XIII Congresso, no Uruguai, 

especialmente quando 
apresentaste o vídeo que tanto 
sucesso causou! Muito obrigada 
por tê-lo enviado para nós, agora. 
Podes confiar que a WIZO/RS vai 
divulgá-lo pelos quatro cantos! 
Um grande abraço jubiloso, 
Matilde Groisman Gus
Comissão de integração WIZO 
da América Latina

Querida Helena,
Tenho acompanhado as noticias 
da WIZO Brasil e Mundial 
por email. Parabéns pela sua 
capacidade de liderança e 
realização! Entendo que este 
esforço e determinação é uma 
marca registrada de todas as 
Chaverot que fazem a WIZO, 
mas. a liderança é fundamental 
para alcançarmos os objetivos 
traçados. Beijo grande, Shalom!
Simonne Mulatinho
Grupo Aviv de Pernambuco

Oi Dupla Dinâmica Eva e Elza,
Termos tantos motivos e razões 
para valorizar Jerusalém nos 
levam a delinear com mais 
firmeza nossa identidade. Mas, 
talvez, além disso, quando 
conseguimos finalmente definir 
este autoconhecimento, somos 
então capazes de perceber 
os outros. Vocês sabiamente 
colocaram esta reflexão, que 
demonstra a consciência da 
pluralidade dos habitantes de 
Jerusalém e a responsabilidade 
decorrente desta constatação. 
Parabéns às duas "filósofas" + 

"demógrafas" + "historiadoras", 
que nos fazem pensar.
Etejane Hepner Coin
Vice-presidente WIZO Brasil em SP

Querida Helena
Realmente muito lindo o Logotipo! 
Parabéns e que tenhamos nele, todas 
as chaverot da WIZO Brasil, grande 
inspiração para nossas realizações 
durante este ano. 
Matilde Groisman Gus

Querida Eugênia,
Mais uma vez, gostaria de lhe dizer 
que me senti muito honrada com 
seu convite para falar sobre a WIZO 
em Israel na abertura dos trabalhos 
deste ano em Porto Alegre. O carinho 
e a atenção que você e sua equipe 
me dispensaram, assim como a 
calorosa acolhida por parte de todas 
as presentes, me deixaram muito 
sensibilizada. Foi uma linda noite, 
extremamente organizada (aliás, 
como tudo que vocês de Porto Alegre 
fazem), com o comparecimento 
em peso das chaverot e todo o 
entusiasmo que demonstraram. O 
congraçamento na volta das férias e 
a apresentação das novas presidentes 
de grupo contribuíram para o clima 
festivo e o depoimento das Avivot que 
participaram do Seminário em Israel 
foi certamente bastante enriquecedor. 
Esperando ter correspondido à sua 
expectativa, quero registrar aqui o meu 
sincero muito obrigada. Um grande 
abraço para todas.
Nelly Starec
Assessora de Relações 
Institucionais da WIZO Brasil

 
 
cartas
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Cara Helena,
Ao acusar sua gentil mensagem, 
não poderíamos Rachel e eu, 
deixar de manifestar os nossos 
mais sinceros agradecimentos pelo 
carinho, atenção e apoio que sempre 
recebemos da WIZO, em particular 
de sua pessoa, nesses três anos que 
aqui servimos. Levaremos conosco 
as melhores lembranças do Brasil e 
dos amigos que aqui fizemos, dentre 
eles, as queridas ativistas da WIZO. 
Não será um adeus, mas um até 
breve em Israel!
Rachel e Giora Becher
Embaixador e Embaixatriz de 
Israel no Brasil

Querida Helena
É só folhear a Revista Corrente 
para se ter uma primeira impressão 
do dinamismo, integração e 

alegria no trabalho de cada um 
dos Centros da WIZO Brasil! Tenho 
a certeza que, ao aprofundar a 
leitura, a admiração se ampliará 
para o conteúdo dos artigos escritos 
por pessoas de muita credibilidade. 
Para começo de conversa, a sua 
mensagem inicial retrata com 
precisão que estamos realmente 
"fortes, unidas e motivadas", com 
muita disposição para tornar os 
trabalhos de 2011, plenamente 
satisfatórios, dentro de um clima 
organizacional que facilita as 
iniciativas e criatividade.
Etejane Hepner Coin
Vice Presidente da WIZO Brasil
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  palavra da presidente 
 
HELENA KELNER  

A 
WIZO Brasil é uma institui-
ção democrática e inclusiva, 
que privilegia a inovação e 
a capacidade de renovação. 
Propicia o desenvolvimento 

das potencialidades de suas componentes, as 
quais participam diligentemente da história 
de nosso povo.

Tenho profunda admiração e orgulho pelo 
trabalho executado por nossas chaverot espa-
lhadas neste enorme continente, sempre en-
gajadas e comprometidas com a causa WIZO, 
dando o melhor de si para o sucesso de 
nossa empreitada.

Nestas oito décadas e meia 
de existência, captamos, 
capacitamos e forma-
mos ativistas, criamos 
grupos de afinidade, 
convivemos e traba-
lhamos harmonio-
samente, lado a lado 
pelo bem da socie-
dade brasileira e de 
Am Israel. Estudamos, 
aprendemos e nos forta-
lecemos como povo. Somos 
parte de uma honorária cor-
rente que ultrapassa fronteiras e 
que busca o aperfeiçoamento do 
mundo. A WIZO nos concede esta 
possibilidade e este privilégio.

Nosso compromisso como cida-
dãs, brasileiras, judias e sionistas 
passa pela aspiração de nobilitar 
ainda mais o nome de nossa insti-
tuição, difundir seus ideais e con-
quistar novas militantes. Focamos 

no futuro atuando no presente, sem nunca 
esquecermos as nossas origens e as nossas 
matriarcas. Delas, originou a chama que nos 
aquece e que nos impele. A elas, prestamos a 
nossa reverência.

Nossa geração se beneficia dos avanços 
tecnológicos que nos permite galgar novos 
patamares. Temos experiência, recursos hu-
manos e uma extraordinária garra. Nossa 
participação nos congressos, seminários, cur-
sos e reuniões é intensa e vibrante. Nossa 
contribuição para a sociedade é contínua e 

crescente. Somos conscientes de nossa 
força e temos a noção de que, uni-

das, fazemos a diferença.
A WIZO Brasil abre suas 

portas para vocês, que 
ainda não fazem parte 
desta história. Entrem 
e desvelem um mun-
do de possibilidades e 
desafios. Integrem es-
te grupo de mulheres 

que fomenta o cresci-
mento, o esclarecimento 

e a reflexão.
A WIZO atua como uma 

ponte entre Israel e a Galut, 
ponte esta que buscamos intensi-
ficar e fortalecer. Tenhamos sem-
pre ufanismo de nossa história, 
de nossas tradições e de nossos 
valores. Como mulheres WIZO, 
saibamos honrar o nome de nossa 
causa. Lutemos por ela pois, na 
WIZO, o Céu é o Limite! 

Mazal Tov, WIZO Brasil! Kol 
Hakavod, chaverot! 

uMa PoNte eNtre 
israel e a galut

soMos Parte de 
uMa hoNorária 

correNte 
que busca o 

aPerfeiçoaMeNto 
do MuNdo
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entrevista  

 
JENNIFER LASZLO MIZRAhI  

Para a Presidente do the israel Project, 
Proteger a imagem de israel no mundo 
é um trabalho Permanente e diário

renato aizenman

Jennifer Laszlo Mizrahi trabalha em co-
municação desde os 13 anos. Até alguns anos 
atrás, era uma das mais requisitadas especia-
listas em marketing político dos EUA. Traba-
lhou para mais de 60 senadores e foi porta-voz 
do Partido Democrata durante o governo Clin-
ton. Mas um fato marcante em 2011 fez ela 
trocar uma carreira estabelecida por um novo 
desafio.  “Depois do Onze de Setembro eu 
deixei de trabalhar com partidos políticos, pois 
adquiri a visão de que devemos ser todos ape-
nas americanos. O problema da América não 
são os americanos com diferentes opiniões 
políticas. Nosso problema é com os extremis-
tas e terroristas que querem nos matar. Israel 
é apenas uma vítima desse quadro, mas não a 
única”, explica Jennifer. Em 2002 ela fundou o 
The Israel Project, hoje uma das mais impor-
tantes organizações pró-Israel dos EUA. Uma 
das características do projeto é seu grande 
número de mulheres, tanto no staff como no 
Conselho. Jennifer foi chaverá da WIZO quan-
do viveu em Paris. “Apesar de ser muito jovem 
naquela época, sinto orgulho do trabalho que 
fizemos lá. Eu amo a WIZO”, afirma.

seM 
descaNso
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O que é o The Israel Project e o que o torna 
diferente de outros projetos pró-Israel?

O The Israel Project é uma organização que gera 
notícias para jornalistas, dirigentes e para o público 
em geral. Dezenas de milhares de pessoas utilizam 
nossos materiais. Reunimo-nos pessoalmente com 
os principais formadores de opinião para informá-
-los sobre Israel. Mas o principal é que nós também 
somos uma redação em plantão permanente, sempre 
a postos quando ocorrem fatos extraordinários no 
Oriente Médio – o que é frequente – e para expor 
através da web fatos normalmente ocultados. Se 
você viu as imagens do que realmente aconteceu na 
primeira Flotilha, as chances de que aquele veículo de 
comunicação tenha obtido as imagens de nós (com a 
ajuda também do Exército de Israel) são bem grandes. 
Nosso slogan é “fatos para um futuro melhor”. Nós 
não existimos para dizer que Israel é um lugar perfeito 
e sim para dizer a verdade, mesmo quando os fatos 
são até complicados para a imagem de Israel. Somos 
formados por profissionais sérios que trabalharam 
como jornalistas dos grandes veículos de mídia, como 
AP, Reuters e outros. Vários membros de nossa equipe 
saíram de órgãos de inteligência internacionais e são 
fluentes em várias línguas. Sabemos que as relações 
EUA-Israel são fundamentais para o futuro de Israel, 
mas isso não é suficiente. Países, como China, Índia, 
Rússia e Brasil, merecem toda nossa atenção. E é por 
isso que nós trabalhamos atualmente em 10 idiomas.

O The Israel Project tem um grande número de 
mulheres em sua equipe. Você acha que isso ajuda 
de alguma forma?

Isso definitivamente não faz mal. O The Israel 
Project foi fundado por três mulheres, incluindo eu 
mesma. As mulheres estão desde o início no projeto e 
no seu crescimento contínuo.

 
Como você vê o papel das mulheres judias nos 

esforços de hasbará?
Muitas judias em todo o mundo vêm fazendo um 

trabalho extraordinário de hasbará. Temos mulheres 
como porta-vozes do Exército e do governo de Israel, 
mulheres membros da Knesset, líderes em suas pró-
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JENNIFER LASZLO MIZRAhI  

Nós Não 
existiMos 
Para diZer 
que israel 
é uM lugar 
Perfeito e 
siM Para 
diZer a 
Verdade

prias comunidades, e que também são avós, mães e 
filhas. E o mais importante é que elas são a geração 
futura e próxima dos esforços de hasbará. Fico orgu-
lhosa do The Israel Project ser uma parte disso tudo.

Como você explica o crescimento do The Israel 
Project?

Há muitos grupos judaicos pró-Israel que são 
conduzidos por rabinos e líderes comunitários que 
conhecem e amam Israel profundamente. Mas nós 
somos o único grupo formado por pessoas especia-
lizadas em comunicação. Fazemos pesquisas e testes 
científicos. Estamos sempre testando formas para nos 
certificar de que o que estamos fazendo seja o melhor. 
Somos também extremamente conscienciosos com 
os nossos doadores. Este ano estimamos arrecadar 
mais de oito milhões de dólares em patrocínios, e por 
isso temos de prestar contas de cada centavo para ter 
certeza de que nosso trabalho é impactante. Estamos 
na linha de frente da guerra midiática de Israel e do 
povo judeu e somos um alvo preferencial dos inimi-
gos de Israel. Assim, devemos trabalhar com muita 
inteligência. Felizmente, temos uma equipe fantástica. 

Quais foram os principais desafios até agora?
Quando se trabalha em uma campanha política, 

todo trabalho acaba no dia da eleição e então você 
pode descansar. Com Israel isso jamais acontece. Os 
foguetes caem e os inimigos continuam trabalhando 
sem parar. A necessidade de se manter os esforços em 
busca da paz é contínua.

 
O projeto foi afetado pela crise econômi-

ca, tal como aconteceu com outras organiza-
ções judaicas?

Todos nós fomos afetados de alguma forma, mas a 
longo prazo a crise até foi benéfica para nós, porque os 
doadores se viram obrigados a revisar seus conceitos 
e analisar onde estavam gastando seu dinheiro. Eles 
se cansaram de dar recursos para grupos que não 
funcionam bem ou apresentam custos fixos muito 
elevados. Nós sempre estivemos muito focados no 
objetivo principal. Por isso estamos crescendo bastan-
te, embora não rápido o suficiente.

Jennifer com o presidente de Israel, Shimon Peres 

e com os presidentes dos EuA, Bill Clinton, George 

Bush e Barack Obama
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Como é trabalhar a imagem de Israel para tan-

tos e tão diferentes públicos, como o  americano, o 
hispânico, os russos e os árabes?

O que fazemos é pesquisar e escutar atentamente 
o que eles sabem sobre Israel e o que eles verdadeira-
mente precisam saber. Não importa o que você diga, 
você jamais será ouvido se as pessoas não estiverem 
dispostas a lhe ouvir. Nós primeiro tratamos de des-
cobrir o que pode torná-los dispostos a nos ouvir e a 
aprender os fatos.

 
Quais são as principais preocupações do pro-

jeto nesse momento? 
Estamos focados na Organização das Nações 

Unidas e no que deve acontecer em setembro. Hoje 
tenho uma rodada de reuniões pessoais com sete 
embaixadores da ONU. E ontem nos reunimos com 
outros quatro embaixadores. Também estamos traba-
lhando intensamente na aproximação com o mundo 
árabe via Facebook e Twitter. Isto é prioridade para 
nós. A opinião pública árabe está aflorando e em 
breve estará conduzindo os rumos políticos em seus 
países. Precisamos dessas pessoas para trazer a paz.

 
Como vocês lidam ao mesmo tempo com 

questões imediatas, como os mísseis do Hamas, 
e os assuntos de longo prazo, como a deslegiti-
mação de Israel?

Não importa se um problema é de curto ou de 
longo prazo. Tudo se resume em ter certeza de que 
a imprensa e as autoridades públicas têm acesso 
aos fatos que normalmente são ocultados. Uma boa 
campanha de comunicação para Israel não termina 
no momento em que um comunicado de imprensa 
foi enviado ou a entrevista acabou de ser gravada. 
Proteger a imagem de Israel é um trabalho perma-
nente. Nossos profissionais estão nas linhas de frente 
todos os dias para garantir um retrato fiel de Israel na 
mídia estrangeira.  

Como os grupos de pesquisa ajudam o The 
Israel Project.

As pesquisas são a nossa bússola para determinar 
onde a opinião pública está em assuntos de impor-

tância para a segurança de Israel. Com isso, sabemos 
o que fazer e o que não fazer. Sempre compartilhamos 
os resultados das pesquisas com políticos israelen-
ses, porta-vozes e grupos parceiros. Nossa pesquisa 
garante que nós estamos trabalhando em conjunto, 
com os mesmos objetivos e comunicando a mesma 
mensagem. Também utilizamos as pesquisas como 
forma de medir os nossos resultados. Isso nos permite 
demonstrar aos nossos doadores – com números – o 
que conseguimos em uma campanha de comunica-
ção específica, assim como o trabalho a ser feito.

 
Como é o trabalho com o governo israelense, 

especialmente com os encarregados de hasbará?
Mesmo não sendo associados ao governo israe-

lense, nós trabalhamos com um objetivo em comum: 
comunicar os fatos sobre Israel. O The Israel Project 
coopera com todos os ministérios do governo isra-
elense e com os responsáveis pela hasbará. Ajuda-
mos a distribuir informações oficiais a milhares de 
jornalistas através de nossas listas de imprensa em 
diferentes idiomas.

 
Como você vê o Brasil e a América Latina na 

formação da imagem de Israel?
As comunidades judaicas do Brasil, assim co-

mo da América Latina, sempre tiveram um papel 
importante na formação da imagem de Israel. Sem 
dúvida, este papel se tornou muito mais significativo 
nos últimos anos. Podemos constatar a importância 
global da América Latina pelo aumento do número 
de viagens oficiais dos políticos israelenses para a 
região nos últimos anos; pelos acordos comerciais 
com o Mercosul; e pela visita do ex-presidente Lula 
a Israel em março de 2010. Infelizmente, os inimigos 
de Israel (como o Irã) também focam na América 
Latina e na influência crescente do Brasil. A recente 
onda de apoio público para um Estado palestino uni-
lateral pelos países latino-americanos nos serviu de 
alerta. E é precisamente por isso que estamos traba-
lhando para fornecer aos meios de comunicação em 
português e de língua espanhola os fatos verdadeiros 
sobre os desafios de segurança de Israel e de seu 
compromisso com o processo de paz. 

israel está 
PrestaNdo 
Mais ateNção 
Na aMérica 
latiNa. 
iNfeliZMeNte, 
seus iNiMigos 
taMbéM
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julio WohlgeMuth

A s relações do político gaúcho 
Oswaldo Aranha (1894–1960) 
com a comunidade judaica bra-
sileira e internacional suscitam 

muitas e, às vezes, apaixonadas e contraditórias 
opiniões. Há quatro anos nos dedicamos à pro-
dução do documentário Oswaldo Aranha – O Voto 
e a Revolução, atualmente em fase de finalização. 
Através de uma pesquisa que já acumula mais de 
vinte horas de entrevistas e imagens de arquivo 
recuperadas das décadas de 1920, 30, 40 e 50, es-
tamos revisando a trajetória e traçando um perfil 
abrangente deste que foi um dos mais impor-
tantes personagens da política e da diplomacia 
brasileiras do século 20. Vamos aqui nos deter na 
atuação de Aranha durante a Assembleia Geral 
das Nações Unidas, em 1947 e, talvez, jogar um 
pouco de luz neste capítulo da História de Israel 
e do Povo Judeu. 

Em fins de 1946, Oswaldo Aranha recebeu um 
convite para participar de um congresso em Cle-
veland, Ohio, patrocinado pelo Council of World 

Affairs e pela revista Time. Aranha embarcou lo-
go depois do ano novo. Em 16 de janeiro de 1947, 
porém, o Embaixador Pedro Leão Velloso, em 
Nova York para a sessão do Conselho de Segu-
rança da ONU, sofreu um ataque cardíaco fatal. 
Em março, por rodízio, a presidência do Conse-
lho caberia ao Brasil e a presença de Oswaldo nos 
EUA pareceu providencial ao governo brasileiro. 
Raul Fernandes, Ministro das Relações Exterio-
res, após consultar o Presidente Eurico Gaspar 
Dutra, adversário político de Aranha, enviou um 
telegrama solicitando que Oswaldo assumisse 
a posição de Leão Velloso. Foi com este golpe 
do destino que se inicia o papel de Aranha na 
criação de Israel.

No início de abril de 1947, durante a sessão 
do Conselho de Segurança da ONU, anunciando 
que pretendia abrir mão de seu mandato sobre a 
Palestina e retirar suas tropas daquela região, on-
de vinha mantendo uma paz precária entre ára-
bes e judeus, o governo britânico solicitou uma 
sessão extraordinária da Assembleia Geral para 
resolver o problema do futuro daquela região. 
Aceita a proposta, o Departamento de Estado 
dos EUA sugeriu o nome de Oswaldo Aranha 
para presidir a Primeira Sessão da Assembleia 
Geral, porque o diplomata brasileiro presidira o 
Conselho de Segurança durante o mês anterior. 
No final de abril, endossado pelos membros per-
manentes do Conselho de Segurança e apoiado 
maciçamente pelos delegados latino-americanos, 
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Partilha
Aranha recebeu 45 dos 50 votos contados na 
primeira sessão, que se realizou em Flushing 
Meadow, entre Nova York e Lake Succes. Os 
trabalhos duraram pouco mais de duas semanas 
e a decisão principal foi nomear uma comissão 
(a UNSCOP) para investigar a situação da Pales-
tina e fazer recomendações à Assembleia Geral.

Um fato importante. Quando a Assembleia 
Geral rejeitou uma proposta de discussão sobre 
a independência da Palestina, os delegados ára-
bes protestaram vigorosamente. Aranha garantiu 
plena liberdade de expressão sobre a questão 
geral do problema palestino e, na reunião final, 
declarou que a comissão que visitaria a região 
deveria guiar-se pela idéia de que o objetivo de 
suas deliberações seria a independência regional, 
sendo elogiado tanto pelos representantes do 
Iraque como da Agência Judaica para a Palestina. 
“Como Presidente, cabia-me a função ingrata de 
tratar com imparcialidade e frieza um problema 
impregnado de paixão e sofrimento”, justificou 
Aranha em relatório enviado ao Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil em maio de 1947.

Outros fatos. Perguntado pelo repórter David 
Nasser, da revista O Cruzeiro, sobre a opinião do 
Grão Mufti de Jerusalém, simpatizante do na-
zismo, que declarara que os judeus queriam se 
apossar da Palestina para uma maior expansão 
sobre toda a região, Aranha respondeu que a 
opinião do Mufti não lhe interessava, uma vez 
que não se tratava de um problema judaico 

ou árabe, mas sim de um problema mundial.
Ainda outro fato. A chamada “Doutrina Tru-

mann”, apresentada em março de 1947, dividira 
o mundo entre capitalistas e comunistas e a 
Guerra Fria assumia uma dimensão de virulên-
cia cada vez maior, politizando quase tudo. Ara-
nha foi eleito presidente da Segunda Sessão da 
Assembleia Geral, em novembro de 1947, contra 
a vontade dos Estados Unidos, que defendiam a 
eleição do australiano Herbert Evatt. Mais uma 
vez os latino-americanos mostraram sua força, 
liderados pelo chileno Hernán Santa Cruz. No 
Brasil, onde a eleição de Aranha foi saudada com 
entusiasmo por todas as tonalidades da opinião 
jornalística, havia também surpresa e desapon-
tamento com a falta de apoio dos EUA à sua 
candidatura. Entretanto, a eleição de Aranha não 
agradou ao Itamaraty e ao Executivo brasileiro, 
e os votos “soviéticos” à sua candidatura foram 
traduzidos como aliança com os comunistas. A 
situação assumiu maior gravidade porque o go-
verno do general Dutra encaminhava-se para o 
rompimento com a União Soviética, contra a opi-
nião de Aranha. O próprio presidente escreveu a 
ele sobre a necessidade de evitar vitórias soviéti-
cas nas Nações Unidas. Na realidade, o objetivo 
era empanar o prestígio internacional conquista-
do pelo diplomata brasileiro. Tinham-lhe inveja 
e despeito. Temiam-lhe a concorrência, o fortale-
cimento de sua posição como eventual ocupante 
do Itamaraty ou mesmo do Catete.
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Um ou dois Estados independentes. O caso 
palestino foi dos raríssimos que encontrava os 
EUA e a URSS do mesmo lado, o que muito 
influenciaria a decisão final. Mas não havia 
qualquer entendimento entre árabes e judeus. 
Aqueles, reivindicando a aplicação do princí-
pio da autodeterminação dos povos, insistiam 
na criação de um Estado palestino. Já os líde-
res judeus, por outro lado, queriam a partilha, 
ou seja, a criação de dois Estados, um árabe e 
outro judeu. Em 31 de agosto, a comissão en-
viada à Palestina pela Assembleia Geral, apre-
sentou um relatório que endossava o ponto de 
vista sionista (dos 11 países que integravam a 
comissão, Tchecoslováquia, Guatemala, Ho-
landa, Peru, Suécia e Uruguai, recomendaram 
a criação de dois estados separados, um árabe 
e outro judeu, com Jerusalém sob administra-
ção internacional; a Austrália absteve-se e os 
demais países da comissão, Índia, Irã e Iugos-
lávia apoiaram a criação de um único estado 
que incluísse ambos os povos). A Assembleia 
então criou um Comitê ad hoc, integrado por 
membros da ONU, para examinar o relatório 
e propor uma fórmula definitiva.

Em setembro de 1947, o Ministério das Re-
lações Exteriores do Brasil enviou a seguinte 
instrução à Delegação Brasileira na ONU: “Fica 
ao critério da Delegação uma definição de ati-
tude numa disputa em que temos tão remoto 
interesse. Lembramos apenas a necessidade de 
encontrar uma solução de compromisso entre 
as partes litigantes, evitando favorecer aberta-
mente uma facção e acompanhando, em caso de 
uma decisão concreta da Assembleia sobre o as-
sunto, o voto dos Estados Unidos da América”.

Por sua vez, o chanceler Raul Fernandes ex-
pressou a Aranha sua posição: “Pensamos que 
a melhor atitude é a abstenção, dada à oposição 
dos árabes e a existência no Brasil de uma gran-
de colônia sírio-libanesa. Vossa Excelência tem 
liberdade de ação. A minha sugestão é que vo-
temos com as grandes potências no caso de um 
voto nulo brasileiro bloquear a partilha”.

No dia 15 de novembro de 1947, por mais 
estranho que pareça, a delegação dos EUA pediu 
a Aranha que a ajudasse a colocar um soviético 
em uma comissão que faria recomendações a 
respeito da Palestina. O Comitê ad hoc aprovou, 
então, um relatório a favor da partilha, apresen-
tando uma resolução nesse sentido. No entanto, 
houvera grande abstenção e o voto não alcançara 
os dois terços necessários para conseguir sua 
aprovação no plenário. O futuro da Palestina con-
tinuou incerto até o final do debate sobre a reco-
mendação do Comitê ad hoc nos últimos dias de 
novembro. Os representantes judaicos, temendo 
não ter aliados suficientes na Assembleia Geral, 
organizaram um movimento para adiar a votação 
e pressionar os delegados neutros. 

Em ambiente volátil, onde a paz mundial 
talvez estivesse em jogo, Oswaldo Aranha julga-
va imprescindível evitar atritos entre os blocos 
capitalista e comunista, sempre que possível. De 
forma pragmática, uma de suas características, 
Aranha usou de autoridade para operar na dire-
ção dos interesses das duas grandes superpotên-
cias: terminados alguns discursos protelatórios 
previamente encomendados, suspendeu a sessão, 
anunciando que, sendo feriado nos EUA, dia de 
Ação de Graças, seria justo que a Assembleia o 
respeitasse.

A hora do voto. Oswaldo Aranha abriu 
a reunião decisiva e histórica às 16h do dia 
29 de novembro de 1947, tendo de enfrentar 
uma campanha montada pelo bloco árabe, 
que perdera terreno nos dias anteriores, para 
conseguir um novo adiamento da votação. Os 
representantes do Iraque e do Líbano proferi-
ram discursos nesse sentido e a delegação do 
Irã apresentou um projeto de resolução trans-
ferindo a discussão para meados de janeiro e 
incumbindo o Comitê ad hoc de reexaminar a 
questão. Aranha, depois de ler o projeto, anun-
ciou que não se tratava de um pedido para 
adiar o debate, mas sim de um novo assunto e 
que, portanto, a Assembleia prosseguiria com 
a votação sobre o relatório do Comitê ad hoc. 
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O representante do Líbano objetou que o 
Comitê deixara de votar sobre recomenda-
ções feitas pela comissão especial anterior, mas 
Oswaldo rejeitou o argumento e ordenou que 
se procedesse ao pleito, declarando: “Os se-
nhores todos sabem como votar. Os que são a 
favor dirão sim, os que são contra dirão não, 
e os que se abstiverem saberão o que dizer”. 
Um a um, os representantes dos Estados aten-
deram à chamada. Quando o da França votou 
a favor, houve aplausos do público porque, até 
então, o governo francês se mostrara indeciso. 
O brasileiro deu sete marteladas e declarou 
que não toleraria qualquer interferência na 
votação. Feita a contagem, Aranha anunciou o 
resultado: “A resolução do Comitê ad hoc para 
a Palestina foi adotada por 33 votos a favor, 13 
contra e 10 abstenções”. Os representantes ára-
bes, recusando-se a permanecer no recinto para 
o encerramento oficial da sessão, se retiraram 
declarando que aquela decisão significava a 
morte da ONU.

“Fui obrigado a manter-me neutro durante o 
debate, mas agora só posso concordar e expres-
sar minha confiança nessa ousada e histórica 
experiência empreendida pelas Nações Uni-
das”, disse Oswaldo Aranha no encerramento 
oficial da Segunda Sessão da Assembleia Geral 
da ONU, em 29 de novembro. No dia seguin-

te, ele recebeu o seguinte telegrama de Chaim 
Weizmann: “A sessão da Assembleia não podia 
ter terminado com essa decisão histórica, se não 
fosse vosso esforço persistente e vossa devoção 
como presidente. Vossa compreensão do nosso 
problema e da justiça da nossa causa lhe ga-
nhou a permanente gratidão do povo judaico.” 
Abba Eban, por sua vez, declarou: “O presiden-
te da Assembleia Geral, Oswaldo Aranha, do 
Brasil, era homem de disposição apaixonada e 
romântica que era fervorosamente imbuído da 
idéia de uma pátria judaica”.

Em 14 de maio de 1948, os sionistas, lidera-
dos por Davi Ben Gurion, fundaram o Estado 
de Israel, com capital em Tel Aviv, na fatia de 
terra concedida pela ONU. Como resposta, os 
vizinhos árabes resolveram entrar na briga e 
cometeram o que muitos historiadores consi-
deram um erro estratégico: mandaram a di-
plomacia às favas e fizeram soar as trombetas 
da guerra. Os exércitos de cinco países árabes 
(Líbano, Iraque, Jordânia, Síria e Egito) em-
punharam suas metralhadoras e marcharam 
contra o inimigo recém-nascido. Começava, 
oficialmente, a primeira guerra entre árabes 
e judeus.

Julio Wohlgemuth, cineasta/documentarista e escritor, é o realizador 
do documentário de longa metragem Oswaldo Aranha – O Voto e a 

Revolução (www.juliowohlgemuth.blogspot.com) 

A favor
Austrália
Bélgica
Bielorrusia
Canadá
Tchecoslováquia
Costa Rica
Dinamarca
Rep. Dominicana
Equador
EUA
Filipinas
França
Guatemala
Haiti
Holanda
Islândia
Libéria
Luxemburgo
Nova Zelândia
Nicarágua
Noruega
Panamá
Paraguai
Peru
Polônia
Suécia
África do Sul
URSS
Ucrânia
Uruguai
Venezuela

Contra 
Afeganistão
Arábia Saudita
Cuba
Egito
Grécia
Índia
Irã
Iraque
Líbano
Paquistão
Síria
Turquia
Yemen

Abstenção
Argentina
Colômbia
Chile
China
El Salvador
Etiópia
Honduras
México
Reino Unido
Iugoslávia

COMO 
VOtARAM 
OS PAíSES 
PRESENtES À 
ASSEMBLEIA 
GERAL
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D
e um lado, sem maiores expec-
tativas, uma de nós abriu a men-
sagem eletrônica que lhe chegou 
sobre um roteiro de viagem te-
mática ao Marrocos, de busca das 

raízes judaicas sefaraditas desde a Idade Média. A 
outra só tomou conhecimento da idéia desse plano 
de viagem num encontro casual com terceiros, já 
bem próximo ao dia da partida. Sem nos conhecer-
mos ainda, o normal seria o caminho marroquino 
não ter acontecido para nenhuma de nós duas, 
fosse por deletar sem ler a mensagem, ou porque 
estivesse muito em cima da hora para haver tempo 
hábil de organizar a rotina, de modo a caber uma 
viagem extraordinária. Mas, sabe-se lá porque, 
fizemos diferente. E, de alguma forma, tendo ou 
não laços familiares diretos com aquele pedaço da 
História, a perspectiva nos atraiu. Sim, tomamos, 
individualmente, a decisão de ir. 

Sabíamos que não seria um passeio leve, uma 
visita ao Marrocos como mortais turistas. Mas, foi 

só no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, 
quando nos reunimos ao pequeno grupo excursio-
nista, que, de fato, entramos emocionalmente na 
imersão que faríamos. Mais do que qualquer outra 
coisa, uma peregrinação pelos jazigos dos mortos. 
E começamos a, digamos, engatinhar nessa direção, 
quando nos apresentávamos uns aos outros na fila 
do embarque. Uma senhora do grupo, simpática 
e cheia de energia, contou aos demais que o seu 
objetivo era visitar o túmulo do grande rabino mi-
lagreiro, Chaim Pinto, conhecido como “O Sábio de 
Mogador”, que viveu no século 19 e ainda hoje é 
venerado por judeus e muçulmanos como Tzadik, o 
“homem justo”. Completou dizendo-nos que é sua 
descendente direta, e explicou exatamente como. 
Ali, portanto, foi dada a largada para essa mágica 
jornada investigativa da riqueza sefaradita.

De saída, o conhecimento dessa senhora sobre 
a sua genealogia mexeu, por dentro, pelo menos, 
com uma de nós. Mais comum de acontecer, mor-
mente dentre os ashkenazim, é procurarmos saber 
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com nossos pais e tios um pouco mais sobre o pas-
sado da família na Europa, para deixarmos como 
legado aos próprios filhos e netos, e, quase tudo 
o que conseguimos juntar de informação termina, 
praticamente, na geração dos avós. Nada além. Fo-
to de bisavós é algo excepcional. Na melhor das hi-
póteses, em boa parte dos casos, herda-se o nome. 
Soma-se o fato de que alguns dos sobreviventes 
sequer conseguiram ou conseguem contar o que 
aconteceu com seus entes durante o Holocausto. 
E esses são, não raro, os limites da concretude de 
nossa memória histórica familiar. 

O segundo impacto foi a presença, no grupo, de 
descendentes da imigração sefaradita marroquina 
para Belém que, talvez em nosso inconsciente, am-
pliava a legitimidade e o sentido de pertencimento 
de todos nós na procura que se iniciava.

Entramos no Marrocos por Casablanca, a ci-
dade em que atualmente vive a maioria dos cinco 
mil sefaraditas remanescentes no país, idosos em 
geral. E seguimos viagem por Rabat, Sale e Tanger, 
numa primeira etapa. Neste ponto, interrompemos 
a descrição desse roteiro, pois foi em Tanger que 
nos demos conta de que já não éramos mais os 
mesmos que haviam embarcado no Galeão. Ao lá 
chegarmos, ao norte da Place de France, situada na 
área chamada Nouvelle Ville, descemos do micro-
-ônibus para apreciar o belíssimo lugar, com a vista 
do porto abaixo. E percebemos que, no percurso 
entre Casablanca e Tanger, havíamos sido imanta-
dos pela energia diferenciada das cidades e aldeias 
marroquinas, o lócus privilegiado de uma sucessão 
de sábios rabinos, prolíferos em milagres, cujos 
feitos estão documentados e perpassaram gerações 
ao longo de séculos, pelo menos desde o século 11.

Vista daquele platô, Tanger nos fazia lembrar 
o ar de pujança cosmopolita judaica semelhante 
àquele que emana da costa portuária egípcia de 
Alexandria, onde fomos visitantes em outra oca-
sião. Talvez por isso nos desse a nítida impressão 
de já havermos estado ali. Mas sabíamos que isso 
nunca acontecera. Era a nossa primeira vez. 

Retornamos ao micro-ônibus e nos dirigimos à 
entrada da Medina. A pé, passamos a percorrer a 

Rua das Sinagogas, uma via estreita e sinuosa em 
que se concentra um grande número de casas de 
artesãos, e onde, no passado, funcionaram em ple-
na atividade diversas sinagogas, atualmente quase 
todas fechadas. Os dois guias e seus auxiliares, 
que nos acompanhavam permanentemente, nos 
conduziram até um portão antigo que, segundo 
eles, deveria estar aberto para a visitação da maior 
sinagoga do melah, o bairro judaico histórico em 
que nos encontrávamos. Após poucos minutos, 
aproximam-se, pela rua, dois senhores e uma bela 
senhora, eles vestindo terno, ela também elegante, 
e se surpreendem ao nos ver ali parados. A senhora 
nos explica, então, que o responsável pela sina-
goga estava em viagem por duas semanas, sendo 
eles voluntários da comunidade judaica de oitenta 
membros, responsáveis por cuidar do patrimônio. 
Por acaso – difícil de acreditar! – estavam ali para 
efetuar um inventário. Mera coincidência. Graças a 
isso, entramos e conhecemos os quadros bordados 
por mãos femininas, as lamparinas, o Aron há Ko-
desh – o Echal dos sefaraditas, e o aparato do ritual 
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religioso. Tudo muito impressionante, de grande 
simbologia, embora necessitando de reparos.

De lá seguimos para o antigo cemitério judaico, 
situado em local estratégico face ao porto, com al-
gumas sepulturas em forma antropomórfica, e toda 
a carga emocional que o envolve. Não só porque 
nos vimos cercados dos túmulos de muitos tza-
dikim, mas pelo aspecto de abandono de mais de 
sessenta anos, possivelmente. As tumbas espanho-
las, desenhadas e imponentes, estão cercadas por 
mato e caminhos esburacados, o que se repete em 
vários outros cemitérios que visitamos por quase 
duas semanas. Orgulho e dor se misturaram, ine-
xoráveis, no íntimo e no semblante de cada um no 
grupo. Foi inevitável pensar que o zelo e bom trato 
dispensados aos nossos mortos significam muito 
sobre a história de vida de um povo e seus reais 
valores, aos olhos das gerações futuras. E, ali, para 
aquelas tumbas, nós éramos o futuro.

Quanto mais visitávamos a herança sefaradita no 
Marrocos, mais nos surpreendia o golpe da história 
a que nós, judeus, fomos submetidos ao longo dos 

séculos. E dizemos isso, não só pelos cemitérios mal 
conservados – louvados os esforços de mobilização 
de fundos internacionais para a sua recuperação, as-
sim como de sinagogas e outros ativos comunitários 
–, como também pelo fato de comunidades inteiras 
terem praticamente desaparecido. Traduzindo em 
números, dos três mil e quinhentos habitantes 
judeus de Tanger, restam apenas os oitenta atuais. 
Em Tetuan, dos oito mil, sobraram apenas seis, dos 
quais três pertencem a uma mesma família. Há si-
nagogas que não estão mais em condições de serem 
sequer visitadas, e não há vida judaica nos antigos 
melahim, que hoje são povoados pela população 
local. Há, sim, fantasmas. Dos nossos.

Na antiga residência onde viveu Maimônides, 
na cidade de Fez, em sua passagem de seis anos 
pelo Marrocos, atualmente mora uma família sim-
ples. A casa de Rambam possui uma indicação 
modesta, quase imperceptível. Não fosse o guia 
para nos conduzir ao local, decerto não a encontra-
ríamos. Tivemos, portanto, que perseguir a história 
para encontrá-la. E, muitas vezes não foi nada fácil. 
Aqui viveram, aqui estudaram, aqui rezaram, aqui 
morreram... Um passado milenar quase sem pistas 
vivas no meio do mundo árabe.

Por mais confortáveis que fossem nossas aco-
modações em lindos hotéis, e certamente o foram, 
dormir tampouco era trivial. O tempo de descanso 
nos parecia mesmo sempre curto, porque percor-
remos o Marrocos num micro-ônibus, no encalço 
dos traços judaicos dispersos, e a sensação era de 
que o país, embora pequeno, se avantajava pelas 
estradas, de todo tipo, que se alternavam entre as ci-
dades imperiais e outros centros urbanos, as aldeias 
berberes, o deserto, o oásis, o mar Mediterrâneo, o 
Médio Atlas, o Alto Atlas, vales, o Oceano Atlântico 
e a fronteira com a Argélia. Mas a insônia, o sono 
agitado, vinham de algo mais do que isso. A noite 
era invadida pela força das imagens acumuladas 
do que havíamos observado durante os dias, pela 
mente em movimento que não dava trégua, as 
informações que se avolumavam, e que procuráva-
mos conciliar, registrar nas anotações e guardar na 
memória. Principalmente, na memória emocional.

Paisagem rural com oliveiras
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A cidade imperial de Fez foi um capítulo à 
parte, se é que assim podemos nos expressar sem 
desmerecer, de forma alguma, tudo o mais que 
vivenciamos no Marrocos judaico. No meio da 
rua, tendo de um lado a casa de Maimônides com 
seu relógio d’água no andar superior, e do outro 
a bela universidade de Bou Inania, onde, jovem, 
aos vinte anos, cursou Medicina, pressentíamos 
estar num ambiente onde, historicamente, se 
respirou o alto estudo, laico e religioso. Com um 
pequeníssimo esforço de imaginação, podíamos 
ver Moshe Ben Maimon atravessar de uma cal-
çada a outra perante o nosso olhar, e adentrar o 
portão da madrassa. Ou podíamos esperar que, a 
qualquer momento, ele se encaminhasse para as 
suas sessões de estudos religiosos com o grande 
mestre Rabi Judah Há-Cohen ibn Susan.

Percorremos o melah, o quarteirão judaico 
de Fez desde os tempos medievais, onde se 
sucediam as varandas ricamente trabalhadas 
em madeira escura e os entalhes em torno das 
janelas das construções, reproduzindo o modelo 
arquitetônico e decorativo trazido da vida pre-

gressa dos judeus expulsos da Península Ibérica 
em 1492.

E foi no cemitério judaico de Fez que, dentre 
tantos e tantos grandes rabis, fomos surpreendidos 
pela visão do túmulo de Solika, uma jovenzinha 
linda que bravamente resistiu à máxima pressão para 
se converter ao islamismo e se casar com um nobre 
muçulmano.

Pelo menos alguns de nós no grupo não sabí-
amos que havia existido tal Solika, nascida no ano 
de 1817 em Tanger e brutalmente assassinada aos 
dezessete anos. Outros poderiam ter ouvido sua 
história como se lenda fosse, em que até um grande 
rabi, sabedor de seu triste destino, tentou dissuadi-
-la comparando-a à Rainha Esther. Solika, contudo, 
persistiu, sob o argumento de que sua conversão 
nenhum bem traria ao povo judeu.

Mas o túmulo de Sol Hachuel estava ali diante 
de nós. Um túmulo que aos nossos olhos crescia 
sem parar enquanto ouvíamos sua história, não só 
contada por nosso guia, mas também pelo membro 
da comunidade judaica de Fez que nos orientou 
naquela Casa da Vida.

Relógio D´água em fez Detalhe na sinagogoa Beth El- Casablanca
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fomos para a sinagoga. As mulheres se sentaram 
num banco acanhado. À frente, uma cortina e uma 
estante de livros cobriam nossa visão do respeitoso 
recinto. Não tínhamos noção do todo. Rezamos. 
Agradecemos. Pedimos. Mais tarde, pudemos visitar 
a sinagoga. Linda! Pequena e acolhedora, com ricos 
rimonim e iluminada por azulejos coloridos.

Depois seguimos para o jantar com o rabino que 
dirige os serviços daquela congregação, e que nos 
recebeu em uma grande mesa à moda marroquina. 
Na memória da culinária estão registrados, além da 
chalá acompanhada do vinho, saladinhas picantes e 
azeitonas suculentas, em pequenas e inúmeras por-
ções, seguidas de um frango com azeitonas de dar 
água na boca. O banquete foi, no entanto, além. Su-
perou, por completo, nosso apetite, tanto do ponto 
de vista gastronômico, quanto espiritual. Enquanto 
apreciávamos as delícias da mesa, enveredamos por 
uma longa conversa a respeito da vida judaica na-
quele país de contrastes. E, sem delongas, ouvimos 
do Rav: “Hoje somos uma gota no oceano”.

Só para que o resultado da peregrinação em bus-
ca do Rabi Chaim Pinto não fique no ar, em suspen-

Túmulo majestoso para uma grande judia, e 
cercada pelos rabis milagreiros em lugar que a eles 
e só a eles era reservado. Essa foi a honra póstuma 
de exceção que lhe foi concedida. Sob a proteção dos 
tzadikim, o corpo de Solika foi trazido de volta aos 
seus, de modo que nenhum muçulmano pudesse 
mais atingi-la. Tornou-se, ela mesma, uma Tzadeket 
para todo o sempre, conforme escrito na lápide.

Qual o significado, a mensagem deixada por 
Solika? Como perpetuar a sua rápida passagem 
por um mundo violento, irracional e aprisionante? 
Para nós, os seus dezessete anos de vida deixaram 
recados eternos, e fizeram calar fundo a pergunta: 
Como, mulheres judias de hoje, podemos reveren-
ciar Solika em vida?

Parece-nos que a resposta veio bem rápida. E só 
agora, ao escrever esse relato do coração, nos aper-
cebemos da cronologia dos eventos da viagem e seu 
significado mais profundo. Não fosse assim, quando 
poderíamos imaginar que algum dia passaríamos 
um Shabat em Fez? 

Sim. Nós passamos um Shabat em Fez. E em 
grandioso estilo. Vestimos todos roupa mais bonita 

Detalhe na sinagogoa Beth El- Casablanca Sinagoga Beth El em Casablanca (1994)
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so, é bom que se esclareça que nós o encontramos, 
sim, muito emocionados, quase ao final da viagem. 
Seu mausoléu, onde a cor azul domina, se impõe no 
cemitério, muito bem cuidado, próximo ao mar da 
bela Essaouira. Lá, sua especial descendente dirigiu-
-nos algumas palavras, com os olhos marejados 
e a voz embargada. Enquanto isso, outros grupos 
esperavam a sua vez. A grandeza e a intimidade se 
fundiram diante de nós em torno da lápide do Rabi.

Haveria muitos detalhes a contar, ainda, sobre 
nossa viagem ao Marrocos.

Fogem, porém, à capacidade de transmitir sen-
sações em palavras. A brisa, o sol, as noites frescas, 
a diversidade de temperos e cores, a natureza bela, 
o contorno das montanhas, nada disso é passível 
de descrição. 

Mais além, impossível descrever o oculto e o 
imaginário de cada uma de nós, vivido intensamen-
te a cada dia, a cada melah visitado, a cada nome 
de sábios visto nas inúmeras lápides. Como, exata-

mente, teriam os tzadikim aconselhado as pessoas 
que os procuravam? Como as mulheres preparavam 
o Shabat das suas famílias? Sobre o que conversa-
vam? Quem eram as pessoas que freqüentavam 
as sinagogas? Que milagres foram concedidos aos 
necessitados? Impossível não imaginar.  

Queridos Benchimol, Bemergui, Benoliel, queri-
dos Abtibol, Pinto, Benzaquen:

Nós, autoras dessa conversa, mesmo sem 
possuirmos uma gota sequer de sangue sefara-
di e, confessamos, sem grandes conhecimentos 
anteriores a respeito de sua história, nos surpre-
endemos com a quantidade e valor de sábios e 
tzadikim que encontramos no Marrocos. Nos 
impressionamos com a vida comunitária, suas 
cidades, seus cemitérios. Esse pedaço da África 
abriga um naco da história do judaísmo de mérito 
incomensurável. E nos sentimos orgulhosas, hon-
radas e vitoriosas pela oportunidade de termos 
feito esse mergulho especial. 
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Mundo Judaico
IRAqUE

DISPUtA POR RELíqUIAS
Uma coleção de antigos artigos judaicos encontrados em Bagdá durante a 

invasão americana, em 2003, está provocando uma disputa entre o Iraque 

e os EUA. O lote, que inclui desde livros infantis até mantos de Torá, é 

remanescente da outrora numerosa e vibrante comunidade judaica de Bagdá. 

A coleção foi levada aos EUA para restauração e o ministério da Cultura do 

Iraque reclama de falta de vontade dos americanos em devolvê-la. 

CAnADá

PREVEnÇÃO COntRA AntISSEMItISMO
Uma comissão do parlamento canadense divulgou o resultado de dois anos de 

estudo sobre o antissemitismo no Canadá. A conclusão da comissão é que há um 

grande aumento de incidentes antissemitas, principalmente nas universidades. 

Entre as recomendações do estudo estão o treinamento da polícia para melhor 

lidar com casos de antissemitismo, o patrocínio a palestras em universidades e a 

elaboração de uma definição oficial mais precisa do que é o antissemitismo.

LIBIA

EM COMPASSO DE ESPERA
Judeus expulsos da Líbia logo após a criação 

de Israel acompanham de perto a possível 

queda do ditador Muhamar Kadhafi. Eles 

esperam que uma mudança de regime torne 

possível a recuperação de prédios usados 

pela comunidade judaica durante décadas e 

confiscadas pelo governo ou abandonados. 

Entre eles está a imponente sinagoga Dar 

al-Bishi (foto), antes centro da comunidade de 

Trípoli e hoje em ruínas. 

HUngRIA

AÇÃO COnjUntA
Judeus e ciganos estão juntando forças para 

combater a discriminação na Hungria. As duas 

comunidades, vítimas históricas de perseguições 

no país, criaram um projeto para formular planos 

de ação conjunta. A primeira reunião do grupo foi 

realizada durante um festival cultural que contou 

com a participação de entidades representantes 

dos ciganos e dos judeus húngaros. 

EUA

jUStIÇA PROíBE PLEBISCItO 
SOBRE CIRCUnCISÃO
A Justiça da Califórnia decidiu não permitir a 

realização de um plebiscito que poderia proibir 

a prática da circuncisão infantil no estado. A 

votação era um pleito de entidades que há tempos 

fazem intensa campanha contra a circuncisão, 

alegando que se trata de maus tratos aos menores. 

Organizações judaicas, por sua vez, alegam que 

se trata de uma forma de expressão religiosa e de 

direito dos pais.   
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A milenar voz 
do profeta

Abrahão Ioshua 
HescHel

de abrahão a abrahão

O 
judaísmo nasceu através 
da ordem divina a Abrão: 
“Vai-te de tua terra’’ (Be-
reshit 12:1). Assim, Abrão 
que se tornaria Abrahão 
foi um rompedor da ordem 

anterior e, diante de Deus, foi ora submisso, 
ora questionador. Estas atitudes, aparentemente 
opostas, não são autoexcludentes. A necessi-
dade de estabelecer categorias estanques pode 
ser uma ânsia do ser humano para atenuar a 
angustia diante das incógnitas da vida. O pa-
radigma estabelecido pelo patriarca Abrahão 
transita numa outra esfera: os contraditórios não 
se anulam, abrem leque para o enriquecimento 
intelectual e espiritual. O pensar não pode ser 
confinado pela necessidade de certezas, pois se 
assim acontecer o pensar é falsamente moldado 
e perigosamente achincalhado.

Outro Abrahão, de sobrenome Heschel, fez 
do seu substantivo próprio o adjetivo abraâmico. 
O patriarca Abrahão nasceu 20 séculos antes da 
era comum, Abrahão Heschel 20 séculos de-
pois da era comum. A distância do tempo não 
apagou o inconformismo judaico às formulas 
prontas. Tal como o primeiro Abrahão foi de Ur, 
na Caldeia, a Canaã, Abrahão Ioshua Heschel 
também fez as suas jornadas. 

A primeira travessia de Heschel foi da Po-
lônia à Alemanha. O deslocamento geográfico 
foi acompanhado pela valorização da diver-
sidade do pensamento judaico. Heschel era 
conhecedor do misticismo judaico, mas em 
seus estudos buscava a profundidade dos fun-
damentos acadêmicos. Judeu observante, tinha 
como preocupação tornar a lei judaica relevante 
para o judeu contemporâneo. Neste sentido o 
ritual e a observância devem vir acompanhados 
de propósito e de uma mensagem renovada. As 
jornadas prosseguem. Como refugiado da besta 

rabino sérgio Margulies
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nazista segue para os Estados Unidos. Lá realiza 
uma nova jornada marchando ao lado de Martin 
Luther King na luta pela igualdade dos direitos 
civis. Sobre esta marcha disse Heschel: ‘senti 
como se minhas pernas estivessem rezando’. 
Para ele, a oração deveria ser vinculada à ação. 
Questionou assim os sistemas comunitários 
estabelecidos, que pautam sua agenda como 
cumpridores de uma formalidade, inclusive ritu-
alística. Heschel, neste sentido, se assemelha aos 
profetas bíblicos que não hesitavam em criticar a 
formalidade hipócrita de tantos rituais. 

de ioshua a ioshua

Seu segundo nome, Ioshua, vem do persona-
gem cuja história está inserida no livro bíblico dos 
profetas. Os ensinamentos de Abrahão Ioshua 
Heschel são de tal relevância que foi chamado de 
profeta da contemporaneidade judaica. Foi um 
diagnosticador das mazelas de nossa sociedade, 
destacando a responsabilidade humana. Esta 
responsabilidade é o alicerce da parceria entre o 
ser humano e Deus. Movido pela inquietude que 
caracteriza os profetas bíblicos, afirmou que, 
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mais do que o ser humano necessita de Deus, 
é Deus quem necessita do ser humano.

do ser huMaNo ao ser huMaNo

Segundo Heschel religião é a pergunta divina 
e a resposta humana. A pergunta básica vem do 
primeiro livro bíblico: “Onde estás?” (Bereshit 
3:10). Alerta que procuramos na Bíblia a resposta, 
mas esquecemos da pergunta. Ao procurarmos 
a resposta relegamos a nossa responsabilida-
de. A Bíblia não é a fonte da resposta e sim da 
pergunta. Seu estudo aprofunda nossa condição 
humana e aprimora nossa capacidade de atuar 
com espiritualidade genuína. Para tanto é im-
portante não se levar pela relação utilitarista da 
Bíblia bem como das orações. A visão utilitarista é 
aquela que transformaria a Bíblia e as orações em 
instrumentos que atendem nossas necessidades, 
em produtos do nosso consumo.  “A oração não 
deve ser um refúgio para os interesses egoístas 
e sim um lugar de preocupações cada vez mais 
aprofundadas nos problemas dos demais”.

do iNdiVíduo à coMuNidade 

A preocupação com o problema dos demais 
evapora quando os vínculos de amizade são 
substituídos pelos comerciais e quando as con-
versas vão desaparecendo. O tempo de convívio 
pleno é subtraído das relações. O cultivo do 
tempo é sagrado. Prevalece, no entanto, o pro-
fano culto ao espaço. Tempo é relação. Espaço é 
poder. Ceifamos a relação que aprecia o conví-
vio. Erguemos estruturas de poder. Ao invés do 
convívio, a dominação. Ao invés do tempo que a 
todos pertence, o espaço que a alguns pertence. 
Sacralizamos o que é profano: os espaços de po-
der tornam-se catedrais. Como tais passam a ser 

reverenciadas. O espaço deixa de ser referência e 
dele torna-se o ser humano refém. Somos reféns 
do que deveria ser referência.

Ensina o Pirkei Avot (Capítulo da Ética dos 
Pais): “não deixe sua comunidade”. Na inquietu-
de que vê os múltiplos aspectos de uma questão 
Heschel também propõe que a comunidade não 
abandone o individuo. Teme pela estrutura que 
alimenta o domínio, ao invés do convívio.

da coMuNidade ao MuNdo

A presença divina manifesta-se, aprendemos 
de nossas fontes, nos relacionamentos. Ao re-
chaçarmos o convívio afastamos Deus. Nas pa-
lavras de Heschel: “Deus expulsou o homem do 
paraíso, o homem construiu seu próprio paraíso 
e expulsou Deus. Em sua presunção o homem 
desenvolveu uma falsa sensação de sobera-
nia’’. Urge atuarmos no mundo e não reduzir 
o mundo a uma fonte de satisfação de nossos 
interesses, transformando-o num instrumento 
de nossos fins. Urge retirarmos Deus da prisão 
que O colocamos em nosso conforto para, como 
parceiros, levarmos Sua mensagem ao mundo. 
Por isso, se a comida que sangra não é kasher 
(adequada) para alimentação de acordo com 
as leis judaicas tampouco é kasher usufruir de 
algo que faz um ser humano sangrar em humi-
lhação e mau trato. A missão judaica é sermos 
mensageiros desta mensagem. Ser mensageiro 
é responder com a responsabilidade humana à 
pergunta divina: “Onde estás?’’ Ser mensageiro 
é responder através de nós. Através de nós, não 
para nós. Para todos. A pergunta foi feita a Adão, 
o ancestral de todos. 

Rabino Sergio Margulies serve a Associação Religiosa 
Israelita do Rio de Janeiro (ARI)

a oração Não deVe ser uM refúgio Para os iNteresses 
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Mais aProfuNdadas Nos ProbleMas dos deMais
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Como você define Segundas intenções?
Segundas intenções são as mesmas que as 

primeiras, com a diferença de que querermos 
fazer passar por uma outra intenção. Como 
quando nos aproximamos de alguém por atra-
ção. A primeira intenção é a atração em si. Se 
tentamos dissimular este sentimento vamos nos 
escondendo e deixando transparecer ao outro 
algo ardiloso e constrangedor. Essa mensagem é 
percebida pelo outro que começa a agir de forma 
semelhante. Em pouco tempo todos estão “ves-
tidos” tratando de ocultar de si e do outro suas 
intenções iniciais. Este jogo estabelece vergonhas 
e pudores e transforma em algo feio como se-
gunda intenção o que em primeira era natural e 
apropriado. Esse caminho tortuoso pelo qual nos 
vestimos é o objeto do livro. E ele confronta con-
ceitos tratados no livro A alma imoral afirmando 
que há uma função e há um lugar legítimo para a 
vestimenta na natureza do ser humano.

EM SEU NOVO LIVRO, 
NILTON BONDER 
EXAMINA AS 
VERGONHAS E PUDORES 
DO SER HUMANO

CORPO&ALMA

gustavo ranieri*

R
abino e escritor, com mais 
de uma dezena de livros 
publicados, foi em 2008 com 
o lançamento de A alma 
imoral que Nilton Bonder, 

não só se tornou um best-seller, como 
provocou na mente do leitor um debate 
acalorado entre as solicitações da alma e 
do corpo e como essa constante interage 
no dia a dia do ser humano. 

Agora, Bonder lança Segundas intenções, 
publicação que é um contraponto ao primeiro 
título. "Se a Alma trazia as reivindicações 
sobre um corpo que se acomoda, quais seriam 
a contrapartida e as demandas do corpo sobre 
a alma?", indaga. Enfim, promessa de novas 
discussões e reflexões acerca da existência e da 
necessidade de equilíbrio.
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Quais são os pontos mais importantes desta 
sua nova publicação?

Esse livro trata de explicar a função da vesti-
menta e da moral na nossa consciência e civiliza-
ção.  Por função não quero dizer que argumente 
como bom ou ruim, mas um lugar legitimo 
que atende a questões do que é humano. 
Neste livro trago conceitos que desafiam a 
alma tal como a idéia de que sim, a hipocrisia 
pode ser uma forma de ser mais verdadeira, 
de que sim, podemos ser mais compassivos 
para conosco mesmos com certas formas de 
acomodação e de que nem toda a nudez é 
transparência.  Fala sobre a maturidade de 
não sermos honestos, sobre os perigos da 
imaginação, sobre o lugar dos compromissos 

e o valor dos lugares estreitos, sobre 
o humanismo e a racionalização e 
sobre as limitações do livre-arbítrio. 
No entanto, não falo isso de um 
ponto de vista moral, mas com toda a 
imoralidade que isto deve provocar nos 
espíritos mais libertinos. Essa tensão que 
emana da vida e da consciência e não de 
valores é que se apresenta tão perturba-
dora em Segundas intenções como o foi 
em A alma imoral.

Se a alma é livre e transpõe frontei-
ras, agora no novo livro o corpo tenta 

dominar as vontades da alma e diminuir o 
ritmo. É isso mesmo?

O que o livro apresenta é o personagem que 
habita dentro de nós, o yetser-ha-rá, o impulso-
-moral-perverso, que defende a suprema mora-
lidade do controle. Ele hora joga conformando as 
pessoas  e hora inconformando as pessoas, tudo 
de acordo a seus interesses. Esse personagem 
camaleônico que surpreendentemente nos parece 
ser a própria identidade, o Eu, é um impostor sem-
pre pronto a evitar a verdadeira imoralidade. Essa 
imoralidade que pode se dar em compaixão para 
com nossas limitações ou no rompimento de pa-
drões. Os muito alma e os muito corpo são todos 

morais, e isso é chocante. O que ambos querem é 
eliminar a tensão e acabam impotentes e inconti-
nentes diante da vida.

Você não acha que as pessoas que esta-
vam extasiadas com o que leram em A alma 
imoral podem agora ficar confusas ao lerem 
Segundas intenções? 

Ao contrário, podem despertar para uma 
mais alta definição e nitidez desta questão. 
Segundas intenções amplia a imoralidade da A 
alma imoral. Mas se as pessoas queriam encon-
trar soluções fáceis e que não demandasse delas 
mais vida e lucidez, então elas sim estavam con-
fusas. Nesse livro há uma dimensão libertária 
ainda maior que não aparece ao desavisado. Ele 
valoriza as intenções mais do que o feito. Mas 
faz isso não no lugar do imaginário onde po-
demos por racionalização interferir e corromper 
a realidade da maneira que bem entendemos. 
Ao contrário, as intenções quando se revelam, 
desnudam o imaginário porque elas aparecem 
íntegras antes do foto-shop de nossa consciên-
cia entrar em ação. E viver-se com essa realidade 
nos ajuda e reconhecer o verdadeiro ser que 
nos habita. A moral é sempre querer maquiar 
este ser, é não aceitá-lo porque na consciência 
ele é sempre passível de retoques e aparências 
melhoradas. A vestimenta tem essa função, nos 
denunciar a nós mesmos e ao mundo. Nossa 
roupa nos denuncia acerca de quem somos. Ela 
é a pista para reencontrarmos caminho rumo a 
nossa máxima nudez, ou seja, o mínimo vestido 
que suportamos.

Aliás, existe uma conclusão possível ao se 
ler este dois livros? Qual é, afinal, a função 
da alma e a função do corpo na existência?

Somos tanto alma como corpo. Na verdade os 
dois não existem a não ser em nossa experiência 
de vida. Tensionados eles podem nos favorecer 
expondo uma estranha contradição – ter presen-
ça ou existir. Quanto mais presentes (conscien-
tes e imaginários) menos existentes e vice-versa. 

se teNtaMos 
dissiMular a 
atração VaMos 
Nos escoNdeNdo 
e deixaNdo 
traNsParecer 
ao outro algo 
ardiloso e 
coNstraNgedor
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Como não podemos abrir mão de nenhuma das 
duas dimensões estabelecemos contratos entre 
alma e corpo. Mas que sejam contratos imo-
rais – que possamos pender ao corpo quando a 
alma se mostra moral; e que possamos pender a 
alma quando o corpo se mostra moral. Alma e 
Corpo são nossos ajustes finos, nossa maneira 
de nos sintonizar, de sincronizar o descompaço 
de existir e de ser presencial. Sem maestria da 
imoralidade sobre o corpo e imoralidade sobre 
a alma, ficamos sem leme, personagens de uma 
identidade impostora. Porque o humano que é 
apenas alma ou apenas corpo é um ausente.

Em A alma imoral existe o debate da trai-
ção versus tradição. Essa discussão volta a 
ser analisada em Segundas intenções? Que 
contorno o assunto toma agora? 

Com certeza. Agora é a vez da tradição se 
colocar. Mas é importante lembrar que será a 
fala “imoral” da tradição. Imoral para a alma. 
O que tem a tradição para ensinar e cobrar da 
alma? Ela ensina sobre as Segundas intenções, 
ou seja, como é possível criar e recriar pela ima-
ginação e pela racionalização uma nudez que é 
a vestimenta da vestimenta. Ensinar que há mais 
nudez na vestido que declara limitações do que 
no estar  “vestido do vestido”.  Podemos inventar 
uma nova realidade onde aparecemos nela nus. 
Essa nudez, no entanto, é mais dissimulada, 
mais enredada em esconder e vergonha do que 
a simples vestimenta. E é assim que a maioria de 
nós anda pela rua: pleno de falsa transparência 
e autenticidade quando estamos totalmente 
envolvidos por conceitos criados no imaginário.

O equilíbrio entre as ações da alma e do 
corpo continua sendo primordial na existên-
cia humana ou não?

Sim, não há nada mais humano do que este 
debate entre alma e corpo. Porque não há nudez 
na natureza, apenas em nossa consciência. Ou 
seja a nudez que buscamos como reencon-
tro conosco mesmos estará sempre num lugar 

mental, imaginal e humano. Quando no ápice 
de nossa lucidez de alma chegamos até a nudez, 
despertamos para o fato de que não há nudez 
na natureza. Então o corpo nos ajuda com suas 
informações e dicas. O que a alma nos oferece 
em discernimento e autoconhecimento, o corpo 
nos oferece em compromisso.

E se a verdadeira alma é transgressora, o 
verdadeiro corpo é o quê?

Compromissado. A alma é traição, o corpo 
é compromisso. A alma trai por liberdade e 
imortalidade, o corpo legisla por mortalidade e 
inexorabilidade. A alma pelo que pode ser, pelo 
eternamente reconstruível e desconstruivel; o 
corpo pela verdade, pela tradição. Um fala da 
nudez pelo tirar da roupa, o outro pela 
nudez do vestir. Um grita  “o rei esta nu!” 
e o outro grita “ninguém vê sua nudez 
porque não existe nudez!”

Qual deve ser a melhor relação en-
tre o que pede a alma e o corpo para 
uma vida plena?

Clarice termina a peça dizendo 
que as religiões devem buscar seus 
homens, que as tradições têm que 
acomodar nossas traições. Mas nos-
sas traições também devem acomodar 
nossos compromissos e nossos vínculos. Por-
que somos livres não quando somos qualquer 
coisa, mas quando somos nós mesmos. E “nós 
mesmos” não é um conceito moldado nos la-
boratórios de nossa imaginação, um conceito 
moral.  Somos o que a verdade da vida nos 
faz e temos que abraçar isto que não cabe na 
consciência. A má noticia é que não há fim a 
esta busca e este refinamento. A boa noticia 
é que fazer isso é o que chamamos humana-
mente de bem-estar. Um bem-estar semidi-
vino, algo que apenas os que almejam uma 
nudez que não existe podem usufruir.

* Publicado originalmente na Revista da Cultura
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josé london

Faltam alguns dias para o início do 
mês de Elul, mês que antecede 
Rosh Hashana e no qual se ouve o 
toque do shofar todas as manhãs 
(exceto Shabat).

Esse chamamento é um alerta de que mais 
uma vez é chegada a hora de fazermos uma 
contabilidade que não envolve números exata-
mente, mas nossas atitudes.

Sempre preocupada em entender a alma do 
ser humano, a tradição judaica nos oferece a 
cada dia durante esse mês a possibilidade de 
iniciar essa tarefa, que não é fácil.

Acordamos a cada dia cientes da importância 
de listarmos o que fizemos e o que deixamos de 
fazer ao longo do ano, o quanto acertamos ou nos 
desviamos na tentativa de atingir nossos objeti-
vos. De quão corretos ou nocivos foram os meios 
usados para alcançarmos nossas metas. 

Justamente porque não é fácil, adiamos e “pro-
metemos”, como naquela dieta que nunca come-

çamos: “Amanhã sem falta, vou 
começar”... mas como sem-

pre, acaba surgindo algo 
mais “importante” 

para fazer. 

Daí vem o toque do Shofar e nos convoca: 
A hora é agora!

Quando termina o mês de Elul, no 1º dia 
do mês seguinte (Tishrei) comemoramos 
Rosh Hashana e os 10 dias que se seguem 
até Yom Kipur recebem o nome de Iamim 
Noraim.

Iamim, dias em hebraico. Noraim (plural 
de Norah) é mais uma dessas ricas palavras 
do vocabulário hebraico. Noraim pode sig-
nificar incríveis, intensos, maravilhosos, mas 
pode ser também terríveis ou temíveis. Essas 
múltiplas e aparentemente paradoxais tradu-
ções de Norah na verdade não se excluem.

Nesses dias a contabilidade se intensifica 
e aquilo que parecia adiável se torna urgente. 
As reflexões sobre o que vai acontecer com 
quem não for inscrito no Livro da Vida co-
meçam a assustar, mas relaxem, não existe 
o Livro da Morte. Existe o Livro dos que vão 
escolher uma existência sem qualidade e 
para esses não há lugar garantido no Livro 
da Vida. Mas sempre é possível conquistar 
essa vaga.  

Justamente para isso é que te-
mos que nos apurar ao fazer o 
levantamento de nossas 
condutas e acima 

A hora é agora!

 
 
religião
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de tudo estarmos dispostos a nos arrepender, 
rever e transformar.

Essa disposição tem por si só um poder 
transformador, e aquilo que parecia terrível e 
temível, pode se tornar intenso e incrível e isso 
seria extremamente saudável nesse momento, 
porque nos ajuda a entender o nosso lugar no 
universo e a verdadeira dimensão de reverência.

No texto bíblico essa palavra aparece, por 
exemplo, no conhecido “sonho de Yakov” (Be-
reshit 28:12), quando após sonhar com anjos 
que subiam e desciam de uma escada que ia 
em direção ao céu, Yakov tem uma revelação e 
conclui (Bereshit 28:17):

 “Ma Norah ha makom ha-ze” (Quão incrí-
vel e/ou intenso e/ou temível é esse lugar).

Não reconhecer esses lugares da revelação e 
de nossos encontros com o Criador é um dos 

nossos grandes desvios. Essa é uma 
das formas mais co-

muns de pe-
cado.

É uma categoria de pecado que o judaísmo 
chama de bein adam la Makom (entre o ser 
humano e o Criador), mas isso não se refere ao 
não cumprimento das leis, se refere a quanto 
pecamos contra nós mesmos e quanto esses 
desvios foram se transformando em desconfor-
tos internos ao longo do ano. 

Como aparece na oração de Vidui (uma es-
pécie de confissão), o quanto traímos, rouba-
mos, difamamos, cometemos delito, incitamos o 
mal, extorquimos, acusamos falsamente, demos 
maus conselhos, decepcionamos, zombamos, 
rebelamo-nos, provocamos, afastamo-nos, fo-
mos perversos, perseguimos, fizemos maldade, 
corrompemos, extraviamo-nos e fizemos com 
que outros também assim agissem.

Se ao longo dos Iamim Noraim, começarmos 
a praticar um jejum de todas essas transgressões, 
com certeza ficará mais fácil fazer nosso Cheshbon 
ha-nefesh (contabilidade da alma), concluindo em 
Yom Kipur com o jejum do alimento, um dia no 
qual provamos nossa capacidade de administrar 
restrições, já que pecar é justamente a nossa inca-
pacidade em administrá-las.

Que sejamos todos inscritos no Livro da Vida.

José London é Professor da Congregação 
Judaica do Brasil

A hora é agora! aquilo que Parecia terrível e temível, Pode se tornar 
intenso e incrível e isso seria extremamente saudável 
nesse momento, Porque nos ajuda a entender o nosso 
lugar no universo e a verdadeira dimensão de reverência
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Em um EvEnto quE contou com organização impEcávEl, a dElEgação da Wizo Bra sil mostrou quE Está EntrE as fEdEraçõEs mais BEm Estrturadas do continEntE

sheila saubermann e eva solewicz

O 
XIII Congresso Latino Ame-
ricano da WIZO, declarado 
de interesse nacional pelo 
governo do Uruguai, con-
gregou 150 chaverot repre-

sentando Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
México, Panamá e Uruguai. O Brasil, a maior 
delegação presente, contou com chaverot dos 
centros Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo. 

Já na chegada, a emoção despontou. Encontrar 
ativistas de tantos lugares diferentes e se sentir 
pertencendo àquele grupo foi uma alegria. A 
nossa delegação, vibrante e coesa, foi um capítulo 
à parte. As brasileiras se destacavam, usando uma 
écharpe verde gravada com o símbolo da WIZO. 
Fizemos a diferença!

O Congresso apresentou palestrantes que trou-
xeram temas palpitantes e bem apresentados. A 
organização das uruguaias foi impecável.

 
 
evento
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Em um EvEnto quE contou com organização impEcávEl, a dElEgação da Wizo Bra sil mostrou quE Está EntrE as fEdEraçõEs mais BEm Estrturadas do continEntE

A abertura solene contou com a presença 
de membros das organizações judaicas locais e 
de Helena Glaser, presidente da WIZO Mun-
dial. Os discursos abordaram a importância da 
educação e a aceitação da pluralidade. 

A palestra da jornalista Ana Jerozolimsky 
sobre “O Desafio da Política de Israel ante a 
Opinião Pública e os Meios de Comunicação, 
e o Papel das Comunidades Judaicas”, ratifi-
cou a necessidade das comunidades na Galut 

Helena Kelner apresentando o bem sucedido vídeo 

institucional da WIZO Brasil
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serem municiadas com conhecimentos para 
contra-argumentar, quando necessário. Seus 
membros devem estar inseridos na sociedade 
local, para legitimar a postura pró Israel.

A presidente da WIZO Argentina, Amália 
Pollack discorreu sobre o tema “A Mulher Nos 
Espaços de Decisão Comunitária”. Pudemos 
observar que, apesar de sermos ativas, conti-
nuamos esbarrando no preconceito cultural 
que confere aos homens a predominância 
nos cargos de decisão. Para Amália, a mulher 
tem que buscar e conquistar o seu espaço.

A palestra de Daniel Cesarkas, do IDB, sobre 
“Fundraising e Comunicação” nos fez perceber 
que além das técnicas, o comportamento posi-
tivo e a crença na importância do que fazemos 
são fatores fundamentais para o sucesso. 

Zaida Lewin, chaverá do centro Rio Gran-
de do Sul, apresentou “Perfil da Mulher WI-
ZO do Séc. XXI”, uma interessante pesquisa 
aplicada em Porto Alegre, visando identificar 
as características das ativistas, para validar 
uma futura orientação, adequação e capacita-
ção ao trabalho WIZO. 

A presidente da WIZO México, Diana 
Kuba, relatou o evento cultural por elas re-
alizado, “WIZO Bicentenário – Uma História 
Colorida”, que mesclou a história de heróis 
mexicanos com as atividades desenvolvidas 
pela WIZO México. Esta atividade teve gran-
de repercussão na comunidade maior local.

Sandra Israel, chaverá da WIZO Panamá, 
reportou suas atividades como Coordenadora 
da WIZO Mundial para a América Latina. 

 A presidente 

da WIZO 

uruguai, Laura 

Rozenbaum, com 

Helena Glaser e 

Helena Kelner

As Presidentes das federações latino americanas, junto com Helena Glaser    e Rivka Lazovsky, recebendo  as medalhas comemorativas dos 85 anos

fani Jawetz 

recebendo de 

Helena Glaser o 

broche WIZO
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As Presidentes das federações latino americanas, junto com Helena Glaser    e Rivka Lazovsky, recebendo  as medalhas comemorativas dos 85 anos

cidade do Uruguai, que abordou o tema “O 
Desafio de Entender as Pessoas”. Pipe enfocou 
o valor das “marcas” e o que as organizações 
sociais podem aprender com elas. Aprende-
mos que precisamos valorizar a marca WIZO, 
dar-lhe destaque em nossa comunidade, para 
que ela se torne atraente para suas voluntárias 
e para colaboradores e seja um instrumento de 
captação de novas chaverot.

A delegação da WIZO Brasil teve uma reu-
nião privada com Helena Glaser, presidente 
da WIZO Mundial, que na ocasião valorizou o 
trabalho desempenhado pelos diversos Cen-
tros no Brasil e fez a entrega à Fani Jawetz 
(RS) de um broche WIZO ofertado pelo mari-
do da chaverá numa demonstração de apreço 
pelo seu trabalho em nossa organização.

O trabalho educacional WIZO em Israel 
foi abordado, com muita emoção, por Rivka 
Lazovsky, encarregada da Estratégia Edu-
cacional da Divisão de Educação da WIZO 
Mundial. A palestra “WIZO e a Educação” 
– Embaixadora do Bem” enfocou a contribui-
ção da WIZO para a formação da sociedade 
israelense com destaque para o trabalho de-
senvolvido pela WIZO Rehovot (escola Maya 
Rosenberg, apoiada pelo Brasil). O trabalho 
educacional da WIZO é considerado mode-
lo por educadores de todo o mundo. Todas 
aplaudimos, entusiasticamente, orgulhosas 
por participar deste glorioso trabalho.

Outro destaque foi a palestra de Pipe Stein, 
filho de chaverá WIZO e diretor de uma das 
maiores e mais criativas agências de publi-

Nossa federação 

recebendo uma 

lembrança da 

WIZO uruguai 

Abaixo, à 

esquerda, Ana 

Marlene Starec, 

recebendo o 

carinho das 

chaverot por 

ocasião de seu 

aniversário

Abaixo, as 

simpáticas e 

atuantes chaverot 

paraenses 
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A palestra de Eduardo Kohn, diretor da 
B’nai B'rith Internacional para a América 
Latina, sobre “O Novo Contexto Político La-
tinoamericano e Seu Impacto nas Comunida-
des Judaicas”. analisou o crescente antisse-
mitismo na América Latina e a mudança de 
postura dos seus governantes no tocante ao 
conflito árabe –israelense. O palestrante afir-
mou ser crucial, o incremento no intercâmbio 
entre as diversas comunidades judaicas da 
região e a intensificação das relações com a 
sociedade maior nos países em que vivemos. 
Esta palestra causou profundo impacto nas 
participantes devido à gravidade dos fatos 
apresentados.

A presidente da WIZO Mundial Helena 
Glaser fez sua exposição abordando a te-

mática “Violência Doméstica – WIZO e Os 
Caminhos para Combater Este Flagelo”. Esta 
é uma luta travada com muita dedicação e 
esforço pela WIZO em Israel. 

A apresentação da presidente da WIZO 
Brasil Helena Kelner, com a exibição de um 
vídeo comemorativo dos 85 anos de atuação 
da WIZO no Brasil, foi aplaudida de pé pelas 
presentes e alvo de inúmeros elogios. O final 
desta exposição foi marcado por um momen-
to de grande confraternização com a entrega, 
por membros do executivo do Brasil, das me-
dalhas comemorativas dos 85 anos da WIZO 
no Brasil à Helena Glaser e às presidentes das 
demais federações latino americanas presen-
tes ao Congresso. Este foi um momento de 
puro orgulho para nós, brasileiras, ao obser-

A chaverá gaúcha Zaida Lewin proferindo palestra no CongressoHelena Glaser 

apreciando 

a écharpe da 

delegação 

brasileira
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A chaverá gaúcha Zaida Lewin proferindo palestra no Congresso

varmos a reação das chaverot ao trabalho por 
nós apresentado. 

Encerrando o ciclo de palestras, seguiu-se 
uma apresentação a cargo de duas jovens 
ativistas uruguaias, Nadin Hakas e Dinorah 
Margunauto. Com o título “WIZO Ainda Ex-
clusivamente Feminina” elas lançaram uma 
instigante reflexão sobre a inclusão dos ho-
mens no trabalho WIZO, lembrando que, 
atualmente, o homem participa na condição 
de convidado e não de chaver. Pela reação 
das presentes, isso não acontecerá tão cedo. 

Os trabalhos do Congresso foram encerrados 
com um jantar festivo, num clima de alegria, 
música e muita confraternização. Todas estavam 
felizes, reiterando elogios à WIZO Uruguai pela 
brilhante organização.

No último dia, a WIZO Uruguai proporcionou 
a todas as congressistas um belíssimo passeio a 
Punta Del Este que incluiu uma breve e emo-
cionada visita à sede da WIZO em Montevidéu.

O Congresso provocou reflexões profundas. 
E, sem dúvida, forneceu informações que enri-
queceram tanto nossa vida pessoal quanto nosso 
trabalho WIZO. Dinâmicas para troca de opini-
ões ocorridas durante os trabalhos foram facili-
tadoras para a integração das chaverot. Pudemos 
nos aproximar e conhecer melhor a realidade de 
cada um dos países participantes.

Voltamos já com saudades, na certeza de que 
a chama da Federação brasileira brilhou e reafir-
mou seu prestígio frente ás demais Federações e 
a WIZO Mundial. Até o Chile, no XIV Congresso 
Latino Americano!. 

Nícia Sternick, 

Maria 

Auxiliadora 

Delgado, 

Elisabeth 

Bronfen e Aviva 

Avritzer,  junto a 

Helena Glaser

Iza Mansur 

falando ao 

congresso
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Flashes
A combinação entre trabalho duro e alegria sempre foi elemento constante na vida de uma militante 

WIZO. Neste congresso, não foi diferente. Após horas debatendo idéias e consolidando estratégias de 

trabalho, restava ainda energia para comemorar os resultados desta proveitosa "colheita". Naqueles 

momentos de descontração as chaverot aproveitaram para ampliarem os laços de amizade com os 

membros das outras federações, confirmando o caráter cosmopolita de nossa organização.

 
 
evento
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l Segundas Intenções
Rabino nilton Bonder
Editora Rocco

Mais de uma década depois de lançar 

A alma imoral, o rabino Nilton Bonder 

apresenta um contraponto ao bestseller 

que foi transformado em peça de teatro: 

Segundas intenções, livro no qual ele dá 

voz ao corpo para que este se defenda 

dos excessos cometidos pela alma. A 

obra nasceu do desejo de se aproximar 

do comportamento humano e reconhecer 

nele uma natureza ambígua, que mescla 

verdades e mentiras para formar a essência 

de cada um. Enquanto a alma anseia por 

ser livre, o compromisso do corpo é com a 

verdade. Cabe a ele criticar a alma para que 

esta consiga administrar bem o equilíbrio. O 

livro fala de impulsos, motivação, honestidade 

e consciência, discutindo conceitos como 

compromisso e livre-arbítrio. Para o autor, 

a moral ou a malícia podem se manifestar 

tanto no vício quanto na virtude. “Há purezas 

que são devassas e há depravações que são 

santas. Há naturalidades que são falsas e há 

invenções que são originais. Tudo dependerá 

de onde estiver a intenção, no seu lugar de 

primeira ou de segunda”, diz o autor

l Pragas e Provérbios
O Humor e a Ironia da 
Sabedoria judaica
genni Blank
Editora Resgate e Memória

A sabedoria popular ídiche de 

origem europeia está retratada 

neste divertido e atraente livro de 

Genni Blank sobre o idioma falado 

por judeus europeus desde a Idade 

Média. Pragas e Provérbios, o Humor 
e a Ironia da Sabedoria Judaica 
Ídiche contém expressões, insultos, 

congratulações, lamentos, ironias, 

charadas e mais de 1100 provérbios, 

130 ilustrações humorísticas. O livro 

traça também um rápido panorama 

abrangendo a origem do ídiche, tipos 

de pronúncia e influências, além de 

fatos históricos, políticos e costumes 

judaicos que explicam muitas das 

citações e do comportamento do 

povo judeu.  Escrito em português, 

apresenta citações em ídiche original 

e transliterado, que estão traduzidas 

e explicadas, tornando-se acessível ao 

leitor, conhecedor ou não do idioma 

ídiche. Quem conhece ídiche irá 

saboreá-lo e, com certeza, associá-lo 

a prazeirosas memórias e, os que 

não sabem, terão contato com as 

ricas raízes culturais judaicas. O CD 

que vem junto com o livro, apresenta 

frases típicas em fundo musical do 

folclore ídiche. 

l traduzindo Hannah
Ronaldo Wrobel
Editora Record

Traduzindo Hannah é uma ótima narrativa que 

prende o leitor e representa um mergulho na 

condição judaica, além de reconstituir com perfeição, 

uma época importante na história do Brasil e do 

judaísmo brasileiro.

Rio de Janeiro, anos 1930. O mundo caminha para 

a Segunda Guerra. No Brasil, uma revolta comunista 

acaba de fracassar e o Governo Vargas controla os 

passos de estrangeiros como os judeus concentrados 

na Praça Onze. 

Imigrante polonês, 

Max Kutner é um 

pacato sapateiro 

que se vê obrigado 

a trabalhar para a 

censura postal da 

polícia, traduzindo 

do iídiche para o 

português as cartas 

de judeus como ele, 

com o intuito de 

buscar mensagens 

cifradas nas correspondências.  É uma tarefa 

ingrata, envolta em dilemas que tiram a paz do 

sapateiro. Afinal, delatar a vida alheia nunca 

esteve em seus planos. Max tenta agir com frieza 

e distância, mas as coisas logo fogem ao seu 

controle. Sua rotina começa a mudar quando ele 

se encanta com as cartas que uma boa alma, de 

nome Hannah, escreve para a irmã distante. Em 

sua correspondência, as duas falam de suas vidas 

pessoais, e expressam sua pureza de espírito e 

amor fraterno incondicional. Max se apaixona pela 

adorável desconhecida e, obcecado por encontrá-

la, desafia o mundo e acaba descobrindo mais do 

que pretendia. Inclusive a seu próprio respeito. E 

percebe que nem tudo na vida tem tradução. 

Narrador hábil, irônico e gracioso na medida, Wrobel 

conta a seu favor um excelente senso de ritmo, com 

elipses capazes de suspender o fôlego do leitor. 

 

 
 
livros
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Fuundada em 1926, a WIZO Brasil, 
que sempre contou com mulheres 
extraordinárias em sua presidência 
como Scylla Schneider, Sara Donces, 
Regina Zimetbaum, Gemma 

Camerini, Henny Landau, Antonietta Feffer, Fanny 
Rozentraub, Martha Ganc, Ana Marlene Starec, 
Sarita Léa Schaffel, é atualmente liderada pela 
querida Helena Kelner. Esta tradição é fruto do 
trabalho de constante aprimoramento de nossas 
militantes, formadas no dia-a-dia da organização 
que tem como característica, investir em cada 
uma de suas ativistas, formando, informando 
e fornecendo condições para exercerem uma 
liderança, sábia e competente.

Todas as nossas incansáveis chaverot 
constituem-se em elos de uma pujante e 
inquebrantável corrente e, o grandioso trabalho por 
elas realizado, certamente, faz a diferença.

Os 12 centros espalhados por este imenso Brasil, 
a saber, Amazonas, Amapá, Bahia, Brasília, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande 

do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina e São Paulo, integram uma rede 
de mulheres empreendedoras, de idades variadas, 
diferentes backgrounds e tradições judaicas 
diversificadas.

Norteadas por objetivos comuns calcados 
nos princípios de nossa instituição, as ativistas 
constituem a força de nosso movimento, 
pensando sempre no coletivo, consolidado 
os nossos vínculos com Israel, fortalecendo 
a ponte entre o povo de Israel e a Diáspora, 
conscientizando, transformando ideais em ações e 
ajudando a melhorar o mundo.

Seguindo as tradições de nossas fundadoras, 
a WIZO Brasil valoriza e resgata os ideais do 
passado, investindo com sabedoria no presente 
e construindo criativamente o futuro.

Baseando-se nos fundamentos da cultura e 
da educação, a WIZO Brasil preserva a tradição 
milenar de nosso povo, transformando a nossa 
instituição numa chama viva do judaísmo e do 
sionismo.

85anos fazendo a diferença

 
 
WIZO Brasil
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Em uma de suas 

visitas ao Brasil, 

o cientista Albert 

Sabin falou a 

um grupo de 

entusiasmadas 

chaverot, na 

WIZO São Paulo 

Golda Meir, 

em visita à 

WIZO São 

Paulo, ladeada 

por Antonieta 

feffer, Raia 

Jaglom e 

por diversas 

chaverot 

brasileiras
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helena glaser
Presidente da WIZO Mundial

É 
um ato de amor parabenizá-las, que-
ridas chaverot da WIZO Brasil, por 
ocasião da passagem de seu 85º ani-
versário de fundação. Vocês repre-
sentam uma Federação vibrante e 

dinâmica, da qual existe muito do que se orgulhar.
A WIZO é a realização do amor de mulheres 

sionistas por Eretz Israel, sempre preservando o 
passado, ajudando no presente e garantindo o 
futuro. Toda chaverá WIZO é uma parceira em 
nossos 800 projetos e programas WIZO por todo 
o país. Vocês participam de nosso trabalho para 
auxiliar no bem-estar e na educação de bebês, 
crianças, jovens, mulheres e idosos; para aprimorar 
o status das mulheres em Israel; e para colaborar 
nas tarefas adicionais que a WIZO assume durante 
as crises nacionais.

Eu sempre frisei que ser membro da WIZO sig-
nifica fazer parte de uma linha tênue na complexa 
tapeçaria que congrega Eretz Israel, o Estado de 
Israel e a Diáspora. A conexão com a nossa religião, 
nossa terra, nossa história, nossa cultura e a língua 
hebraica é inabalável e não pode ser rompida. Com 
a WIZO, vocês fortalecem e intensificam a ligação 
com Israel, com o judaísmo e o sionismo através 
do compromisso com o Estado de Israel e com a 
sua sociedade.

Toda chaverá da WIZO no Brasil é uma par-
ceira na realização do sonho sionista através dos 
projetos apoiados por sua Federação: 4 Creches, 1 
Creche Polivalente, a Escola Tecnológica Municipal 
da WIZO em Rehovot, o Centro WIZO em Even 

Yehuda e o novo Centro WIZO em Hadera.
Através dos projetos, vocês estabelecem um 

elo com as pessoas a quem ajudam. Milhares de 
bebês, crianças, jovens e mulheres foram beneficia-
dos pelo trabalho duro e os esforços da WIZO Bra-
sil. Graças a vocês, elas ganham novas habilidades, 
conhecimentos e ferramentas que as ajudarão em 
suas vidas. Muitas se tornam membros da WIZO, 
ajudando a transmitir a mensagem que vocês as 
ensinaram desde que nasceram.

Como integrante da família WIZO, mesmo que 
não tenham família próxima em Israel – saibam 
que vocês possuem muitos amigos, que estão fe-
lizes em mostrar amor e apreciação por tudo que 
vocês fazem. 

Desejo à WIZO Brasil e às suas chaverot, uma 
feliz celebração pelos seus 85 anos de existência. 
Que a WIZO Brasil siga cada vez mais forte. Que 
o futuro conceda à WIZO Brasil e às suas chaverot, 
contínuos sucessos.

Preservar o Passado, ajudar no 
Presente e garantir o futuro

 
 
WIZO Brasil
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celia Michonik
Chairperson de Relações Públicas, da ONU & ONG da WIZO Mundial

O 
trabalho que vocês realizaram 
nos 85 anos de existência da 
WIZO Brasil é extraordinário. 
Depois de visitar sua Federação 
e alguns de seus centros em 

várias ocasiões, fiquei impressionada ao observar 
o entusiasmo constante das chaverot pelo trabalho 
que realizam no apoio à WIZO e, simultaneamen-
te, ao Estado de Israel.

Como chaverot WIZO, sabemos que nossa 
organização é excepcional e que mudou a vida 
de milhares de mulheres e crianças nos últimos 
noventa anos.

A WIZO é uma organização fantástica!!! Vocês 
devem se perguntar o por quê? A WIZO conseguiu 
estabelecer uma parceria maravilhosa e ativa entre 
as mulheres judias na Diáspora e o Estado de Isra-
el, o que já é um feito impressionante.

Eu pergunto a todas vocês: Por que a WIZO é 
mais relevante hoje do que nunca? A WIZO é o elo 
que proporciona às mulheres judias na Diáspora a 
oportunidade de se sentirem ligadas às suas raízes 
e ao sionismo. Isso as ajuda a preservarem em seus 
filhos o amor pelo povo judeu e por Israel, a refor-
çar sua identidade judaica e a mantê-las dentro da 
comunidade judaica.

Recentemente terminei de ler “Memórias após 
minha morte”, uma biografia de Tommy (Joseph) 
Lapid escrita por seu filho, Yair Lapid, um reno-
mado e respeitado jornalista israelense. A história 
é escrita na primeira pessoa, como se o próprio 
Tommy estivesse falando com o leitor. Tommy 

Lapid foi um sobrevivente do Holocausto que veio 
para Israel aos 17 anos de idade. Ele alcançou di-
versos méritos como jornalista e autor de sucesso, 
membro da Knesset, líder de um partido político, 
Ministro da Justiça e dirigente do Yad Vashem.

Gostaria de citar algumas frases do livro que 
permanecem em minha memória. Quando o filho 
de Tommy já era adulto, Tommy voltou à sua cida-
de natal na Hungria para mostrar os lugares onde 
ele, quando criança, havia vivido durante os anos 
trágicos da Segunda Guerra Mundial. Quando se 
encontravam em um dos lugares onde Tommy 
havia se escondido, ele disse a Yair: “Meu filho, foi 
nesse lugar, sem que eu sequer percebesse, que me 
tornei um sionista. Na verdade, foi todo o ideal sio-
nista. O Estado de Israel é um lugar problemático, 
e todos nós temos nossas questões com relação a 
ele, mas foi por esse motivo que ele foi criado: para 
que toda criança judia tivesse um lugar para ir”. 

Esse pai foi incrivelmente sábio ao levar seu 
filho e mostrar a ele onde ocorreram os eventos 
trágicos, para que este pudesse compreender me-
lhor e se lembrar, não apenas do que seu pai havia 
vivido, mas do Holocausto em geral. O Holocausto 
foi perpetrado pelos alemães, mas foi possibilitado 
pela aceitação das outras nações europeias. Albert 
Einstein disse que  “o mundo é um lugar perigoso, 
não devido àqueles que fazem maldades, mas de-
vido aos que olham e não fazem nada a respeito”. 

Queridas chaverot da WIZO Brasil, vocês e 
todas aquelas que vieram antes de vocês estarão 
para sempre marcadas na memória coletiva do 
Estado de Israel como mulheres que dedicaram 
seus esforços por mais de 90 anos pelo bem estar 
de nosso Estado. Que Deus as abençoe!

a Wizo brasil tem realizado um 
trabalho extraordinário
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WIZO Brasil

Zipi amiri
Chairperson do Departamento de Publicidade e Comunicação da WIZO Mundial

D
o meu ponto de vista e pelo 
contato constante de meu de-
partamento com a sua Federa-
ção, expresso minha admiração 
por sua originalidade, criativi-

dade, devoção às metas e objetivos da WIZO. 
Acima de tudo, aprecio o seu incondicional 
amor por Israel e a maneira como conquistam 
as novas gerações.

Fiquei especialmente impactada com a ideia 
de promover projetos educacionais nas escolas 
públicas das cidades de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, onde alunos, judeus e não judeus, estu-
dam sobre os vários aspectos da sociedade isra-
elense, estabelecendo um paralelo com o Brasil.

Ficamos felizes em perceber o excelente uso 
que vocês fazem das fotos, materiais e textos que 
temos prazer de lhes enviar.

Espero que tenham muitos anos produtivos 
pela frente, e me coloco sempre à sua disposição 
para ajudar no que puder.

brasil, que federação vibrante  
e entusiasmada!

Na nossa cultura as práticas de prevenção do meio 

ambiente representam a nossa missão.

Somos reconhecidos como “ Guardiões do Meio 

Ambiente” através do prêmio 2003 Pennsynvania 

Governor´s Award for Environmental Stewardship. 

Bem vindo à nossa galeria premiada:

Cortinas Divisórias
Acrovyn - Proteção de paredes, 

portas e batentes Pedismart - Tapetes de Entrada

Cradle to
Cradle
Gold

Top Ten 
Green

Building
Products of

2010+

Concedido pelo órgão
acreditador MBDC

Concedido pela 
Sustainable Industries

Magazine

=+

Intermédica
Osasco/SP Hospital Oswaldo Cruz/SP Hotel Fórmula 1/SP

CS Acrovyn 4000

Rua Francisco Tapajós, 252
São Paulo, SP - Brasil
CEP 04153-000
Tel.: (11) 5073-9775

www.c-sgroup.com.br
www.c-sgroup.com
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WIZO em foco

Pernambuco

WIZO COMEMORA 90 AnOS 

Para celebrar os 90 anos da WIZO Mundial, o Grupo Aviv da 

WIZO Pernambuco, com o apoio da FIPE - Federação Israelita de 

Pernambuco, Global do Brasil e Prefeitura da Cidade do Recife 

organizou uma noite especial, com a honrosa participação do Rabino 

da Congregação Judaica do Brasil no Rio de Janeiro, Nilton Bonder.

Dentre as mais de 300 pessoas presentes, pertencentes à 

comunidade judaica e à comunidade maior, que estiveram no Centro 

de Formação de Educadores Professor Paulo Freire, destacamos o 

Secretário de Educação de Recife, Sr. Cláudio Duarte, o Secretário 

de Obras de Recife, Sr. Amir Schwartz, o Presidente da Academia 

Pernambucana de Letras, Sr. Waldênio Porto, além de demais 

autoridades, educadores e escritores. 

A plateia foi brindada com a palestra "Contribuições do Judaísmo 

às Tradições Monoteístas e à Civilização Ocidental" e participou da 

mesa principal, como mediador, o Prof. Jader Tachlitsky. Inúmeras 

foram as perguntas encaminhadas ao Rabino, evidenciando o 

interesse e o entusiasmo das pessoas presentes. 

Emblemática também, foi a celebração das 9 décadas da WIZO 

Mundial ao lado de nossa Presidente de Honra e co-fundadora do 

Centro, Rachelle Naslavsky, que recebeu uma placa comemorativa 

dos 90 anos de nossa Organização, especialmente enviada pela 

WIZO Brasil. 

Foi importante perceber o apoio de nossa comunidade. Sentimos 

que estamos dando continuidade ao nosso movimento e estamos 

orgulhosas por pertencer à WIZO.

O Rabino Nilton Bonder com as chaverot do Centro Pernambuco 

corrente 47 
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WIZO Brasil

gRUPO AVIV 
COMEMORA 
90 AnOS 
DA WIZO 
MUnDIAL
Liana Manela Kupfer, 

Vice-Diretora Aviv da 

WIZO Brasil, esteve em 

Recife participando de 

animada reunião com as 

chaverot pernambucanas. 

O encontro, que deu 

início à comemoração 

dos 90 anos da WIZO 

Mundial, foi liderado 

por Simonne Mulatinho, 

que fez um relato das 

principais atividades do 

grupo.

RACHELLA 
nASLAVSky

A Sra. Rachella Naslavsky 

nasceu em Drohobyca na 

Polônia, em 1º de dezembro 

de 1913. Muito jovem 

emigrou para o Brasil com 

seus pais e irmãos. Aqui em 

Recife conheceu o jovem 

Simão Naslavsky com quem 

se casou e teve 2 filhos: Israel 

e Bela, os quais lhe deram 

5 netos e 6 bisnetos. Sua 

trajetória pela WIZO é muito bonita. Foi uma das fundadoras do Centro Pernambuco em 1947, e nunca se 

ausentou deste trabalho. Exerceu vários cargos na organização: foi secretária, tesoureira e presidente. Em 

1984, durante a sua presidência, os dois grupos existentes se fundiram, formando a WIZO Pernambuco. 

Rachelle foi eleita Presidente de Honra, cargo que exerce até os dias de hoje. Sua filha, Bela Treijgier é a 

tesoureira do grupo. D. Raquel, como carinhosamente a chamamos, é um grande exemplo para todas nós, 

sempre nos incentivando no nosso trabalho. Escreveu e publicou há alguns anos um livro de memórias. 

Várias homenagens já lhe foram prestadas por ocasião de seus 50 anos de trabalho WIZO.

EnCERRAMEntO
A ex-Presidente do 

Centro Pernambuco Fanny 

Chvarts ofereceu em sua 

residência um jantar de 

confraternização. Estiveram 

presentes ativistas dos dois 

grupos, além de sócias 

convidadas.

OnEg SHABAt
O Dror Habonim realizou 

no Centro Israelita 

de Pernambuco, um 

Oeng Shabat, com 

a colaboração das 

entidades judaicas locais, 

dentre as quais, a WIZO. 

A cerimônia foi oficiada 

com competência e 

desenvoltura pelo jovem 

Marcos Gandelsman. 
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VISItA DA PRESIDEntE DA FIPE
A presidente da FIPE (Federação Israelita de Pernambuco), Profa. Sonia Schechtman Sette, compareceu a uma reunião do Centro 

Pernambuco, para apresentar as metas e os projetos à frente deste órgão representativo da comunidade pernambucana. À Prof. Sonia, que 

possui uma extensa bagagem de trabalho comunitário, desejamos muito sucesso neste novo desafio

D E S D E  1 9 3 2

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

Professora Sonia Schechtman Sette rodeada por nossas chaverot

Rua Regente fei jó 100 -  tel . : 2224 4600
aninio@openl ink.com.br
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WIZO em foco

São Paulo

jOyCE PASCOWItCH  
nA WIZO SÃO PAULO
O Grupo Silvia Hodara promoveu 

um interessante bate-papo com 

a jornalista multimídia Joyce 

Pascowitch, que falou sobre o 

tema “Desafio da Modernidade, 

Luxo e Poder”. Diversas foram as 

perguntas levantadas e debatidas 

na ocasião. A tarde resultou numa 

grande e alegre confraternização 

entre os convidados e as  

chaverot WIZO. Iza Mansur, a convidada Joyce Pascowitch e Shila Hara do Grupo Silvia Hodara

Chaverot de todos os grupos 

se reuniram para celebrar os 

resultados de suas atividades 

durante o primeiro semestre. 

Na mesma ocasião, houve 

uma homenagem à diretora de 

divulgação, Geni Rinski, que 

recebeu das mãos de Etejane 

Hepner Coin, a Medalha 

Comemorativa dos 85 Anos da 

WIZO Brasil, enviada por Helena 

Kelner. Frida Malamud, do grupo 

Chana Szenes, Tania Tarandach do 

WIZO Flash e Sulamita Tabacof, 

presidente de Honra da WIZO SP, 

ressaltaram as valorosas atitudes 

de Geni, que ao longo dos anos 

de trabalho, fortaleceram a WIZO. 

Emocionada, Geni recebeu a 

distinção e reiterou o compromisso 

de continuar o seu trabalho 

comunitário que a une à causa 

WIZO. Sua filha, Rachel Roseli, 

agradeceu, em nome da família, a 

merecida homenagem prestada à 

sua mãe.

EnCERRAMEntO 
COM HOMEnAgEM 
A gEnI RInSkI

 

Geni junto do painel feito em sua homenagem. Ao lado, 

com Sulamita tabacof e Iza Mansur

PURIM nA WIZO
O Grupo Tzehirot preparou uma tarde animada para 

celebrar Purim com uma decoração colorida, máscaras, 

show de mágica, apresentação do Grupo Incanto e do 

humorista Richard Bromberg. Tudo com direito a muita 

animação por parte das chaverot.
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HOMEnAgEM A SEMA PEtRAgnAnI
Sema Petragnani, ex-curadora e diretora do Concurso WIZO 

de Pintura e Desenho, apresentou, na reunião do Executivo, 

o projeto de uma grande exposição a ser promovida 

pelo Governo da Itália, em São Paulo. Sema e Ana Rosa 

Campagnano Bigazzi foram convidadas para elaborar o modulo 

sobre os “Judeus Italianos no Brasil”, assunto que conhecem 

bem como autoras do livro que leva o mesmo nome. Sema 

recebeu a medalha dos 85 Anos da WIZO Brasil enviada por 

Helena Kelner, em reconhecimento ao seu relevante trabalho.

Sema com Executivo WIZO São Paulo

CAMPAnHA DO 
AgASALHO FISESP
Etejane Hepner Coin e Sarita 

Rawet, Assessora de Gestão e 

Diretora de Relações Humanas 

respectivamente, compartilharam 

com demais entidades da 

comunidade judaica os bons 

resultados da coleta da Campanha 

do Agasalho, promovida pela 

Federação Israelita na região de 

Higienópolis.

 

Etejane e Sarita ladeadas por chaverot 

da Na´Amat Pioneiras

VIRADA CULtURAL
O principal organizador da Virada Cultural, Jose Mauro Gnaspini, 

ouve semanalmente o ensaio do Coral Sharsheret, por ser vizinho 

da nossa sede. Por apreciar esses momentos, o Coral recebeu, pela 

2ª vez, convite para participar daquele que é considerado o maior 

evento oficial de cultura da cidade de São Paulo. Kol Hakavod!

 

Em atendimento ao apelo do KKL e dentro do espírito de 

colaboração entre as entidades da comunidade, a WIZO São 

Paulo participou da campanha para revitalização do Monte 

Carmel, atitude registrada na sede com a presença de 

Claudia Sutton, diretora da KKL. 

XVIII COngRESSO WIZO nO URUgUAI
Iza Mansur, Etejane Coin, Monique Dayan, Clara Aizenberg e Betina Serson da 

WIZO São Paulo participaram do Congresso WIZO no Uruguai onde o Brasil 

participou com a maior delegação. Foi uma oportunidade propicia para ampliar 

os conhecimentos e trocar experiências com voluntarias de outros sete países 

da America Latina. Temáticas instigantes como Liderança Feminina, Imagem 

e importância das Federações WIZO nas diferentes comunidades, Israel e 

Sionismo fizeram parte dos painéis dos palestrantes. Na volta, estes assuntos 

foram apresentados para as chaverot, através dos minuciosos relatórios 

elaborados por Iza Mansur e Etejane Hepner Coin.

Monique Dayan, Etejane Hepner Coin, Helena Glaser e Iza Mansur
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WIZO em foco

BAZAR WIZO E HOMEnAgEM A LInDA nIgRI
O Bazar WIZO 2011 foi dedicado à chaverá Linda Nigri, que por muitos anos trabalhou e colaborou para sua grandiosidade. “A partir dessa 

edição, é intenção da WIZO São Paulo homenagear em cada bazar, uma voluntária que tenha se destacado neste importante evento”, 

afirmou Iza Mansur, presidente da entidade. Muito emocionada, a filha de Linda, Miriam Nigri, agradeceu a homenagem em nome da mãe. 

A presidente de Honra da WIZO São Paulo, Sulamita Tabacof, ressaltou a personalidade de Linda “que sempre fez questão de dar sua opinião 

sobre todos os assuntos relativos a Organização”. Após as homenagens, o Bazar começou com força total. 

São Paulo

IOM HAAtZMAUt
Os 63 anos do Estado de Israel foram comemorados com muita emoção na 

celebração conjunta no Teatro Arthur Rubinstein da A Hebraica. O evento 

resultou de uma parceria de 10 entidades: Hebraica, Agencia Judaica, B´nai B´rith, 

Emunah, Divisão Feminina do Fundo Comunitário, Keren Kayemet LeIsrael, Lar 

das Crianças da CIP, Na´Amat Pioneiras, Unibes e WIZO com o apoio da FISESP. O 

Cônsul de Israel em São Paulo, Ilan Sztulman, enfatizou a contribuição de Israel 

para a humanidade, bem como a importância das mulheres judias de Israel e da 

diáspora para a construção e manutenção do estado judeu.

VISItA À CRECHE 
AntOnIEttA FEFFER
Sulamita Tabacof, Presidente de Honra da WIZO São Paulo, 

esteve presente à visita que o grupo de excursionistas da 

WIZO São Paulo fez à Creche Antonietta Feffer em Israel. 

Acompanhada por Miriam Berguer do Departamento 

Latino-Americano, em Israel, Sulamita também foi recebida 

por membros do Executivo Mundial como Hassida Dani, 

diretora do Departamento de Menores e Miriam Friedel 

do Departamento de Turismo de Jerusalém. Os visitantes 

receberam as boas vindas das 73 crianças atendidas pela 

instituição, com músicas e danças típicas.
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EXCURSÃO WIZO - Foi um grande sucesso a excursão promovida pela WIZO a Israel. Voando El-Al com pensão 

completa, traslados, acompanhamento de guias em português e hotéis de 1ª categoria, os passageiros desfrutaram de 13 dias 

repletos de passeios, que resultaram em manifestações como esta: “Queria agradecer a vocês pelo atendimento profissional e, 

sobretudo muito carinhoso, que nos possibilitou fazer uma viagem inesquecível. Nosso filho Gabriel disse que já está com saudades 

de Israel. Apesar da pouca idade, soube apreciar e muito a viagem”.

PESSACH
Como em todos os anos, os Grupos Shoshana, Tiferet e 

Coral Sharsheret se encarregam de atender aos pedidos 

da comunidade com produtos Kasher Le Pessach 

necessários para o Chag como matzá, chocolates e vinhos. 

Já o Grupo Chai Carmel foi encarregado de promover 

a celebração na sede, arrumando uma mesa típica e 

organizando a palestra do moré Gilberto Ventura, que 

falou sobre os diversos conceitos de liberdade de acordo 

com as fontes judaicas. 

Brasília
EngAjAMEntO
Dando continuidade à tarefa de 

revitalização da WIZO Brasília, vinte 

pessoas, entre elas, chaverot e 

convidadas, compareceram à reunião 

na residência da chaverá Vivianne 

Felicia Landwehr. Esteve presente, 

a vice-presidente da WIZO Brasil, 

Sheila Saubermann, que falou sobre 

a missão WIZO, a abrangência do 

trabalho de nossa instituição, a 

pertinência da existência de um 

grupo representativo em Brasília e a 

importância do trabalho comunitário. 

Sheila também apresentou o 

vídeo institucional, "O Céu é o 

Limite", que impactou a todas 

as participantes. Contamos com 

a ilustre presença da Embaixatriz 

Rachel Becher.

A vice-

presidente 

da WIZO 

Brasil, Sheila 

Saubermann, 

falando às 

chaverot 

brasilienses

Parte de grupo presente à reunião. Ao lado, Golda Pietricovsky relata a história da WIZO Brasília 

A Embaixatriz 

Rachel Becher 

falando às 

presentes
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Rio de Janeiro

REUnIõES MEMORáVEIS - O Grupo Massada recebeu a chaverá Berty Biron para uma palestra sobre 
“Mulheres da Bíblia”. O Grupo Iachad convidou Silene Balassiano, da Coordenadoria de Comunicação da WIZO Rio de 
Janeiro, para falar sobre a “História da WIZO”. A renomada jornalista tamara Leftel esteve na reunião do Grupo teshuvá 
abordando o tema felicidade e tzedaká.

LAnÇAMEntO 
DE LIVRO EM 
IDISH
Ativistas da WIZO 

Rio, lideradas por 

sua presidente Lúcia 

Balassiano, prestigiaram 

o lançamento do livro 

“Pragas e Provérbio em 

Idish” de Genni Blank. O 

livro será utilizado nos 

encontros de conversação 

em idish, que ocorrem 

mensalmente na sede 

da WIZO. 

ZILDA SAUER RECEBE 
MEDALHA PEDRO ERnEStO
Em sessão solene na Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro, por ocasião da celebração de 

Iom Haatzmaut, a Presidente de Honra do 

Rio de Janeiro e Membro Honorário da 

 WIZO Brasil, Zilda Sauer, recebeu a Medalha 

Pedro Ernesto.

A querida chaverá 

Zilda Sauer, com os 

amigos Osias Wurman, 

Vereadora teresa 

Bergher, Deputado 

Gerson Bergher, 

Sarita Schaffel e Lúcia 

Balassiano. 
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PARCERIA: 
“BRECHó 
CHIqUE” E 
PROjEtO “SOnHO 
DE nOIVA”
Lúcia Balassiano, presidente da 

WIZO Rio de Janeiro e Claudia 

Chor do Projeto “Sonho de 

Noiva” irradiavam alegria com 

o sucesso do empreendimento 

que uniu a WIZO e o Beit 

Lubavitch em torno de uma 

causa nobre: atender noivas 

de famílias menos favorecidas. 

Oferecendo artigos de excelente 

qualidade, o brechó, motivou 

ativistas de todos os grupos do 

Rio de Janeiro, e seu resultado 

ultrapassou as expectativas de 

todas as envolvidas.  

Chaverot trabalhando com 

afinco no brechó

Lúcia Balasiano, à esquerda e Cláudia Chor, à 

direita, felizes com o sucesso do brechó

DOAÇÃO
A entrega do aparelho de ar 

refrigerado à Escola Municipal 

Roma, adquirido com os 

recursos obtidos pelo WIZO 

Fashion Bazar 2010, contou 

com a presença dos alunos, 

da diretora Prof. Leila Maria B. 

Cavalcanti e de nossas ativistas.

MULHERES DEStAqUE 
DA COMUnIDADE
Por iniciativa da Vereadora Tereza Bergher, 

algumas chaverot de nossa Organização 

receberam no Dia das Mães, moção honrosa às 

mulheres de destaque de nossa coletividade. A 

solenidade foi realizada na Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro.

Da esq. para a dir: Rebeca Bergier, Liliam Balassiano 

Greco, teresa Bergher, Lúcia Balassiano e Ruth Cohen

FORMAÇÃO DE nOVOS gRUPOS
Foi na sede da WIZO, o encontro inicial visando a formação de novos grupos, sob a orientação 

de Sonia Gorin e Sarah Lerner Sadcovitz, titulares da coordenadoria de Organização.
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REUnIõES SEMAnAIS - As chaverot do subcentro Ahuva Kestelman trazem 

alegria à nossa sede em suas reuniões semanais, ocasião em que são relatadas as atividades dos 

diversos grupos componentes da WIZO Rio e realizam importante parte cultural.

Nossas idishistas 

nos “Encontros de 

Conversação em Idish”

XIII COngRESSO LAtInO 
AMERICAnO
A WIZO Rio de Janeiro se fez representar 

com a maior delegação no XIII Congresso 

Latino Americano em Montevidéu, 

evidenciando o engajamento das nossas 

ativistas.

Rio de Janeiro

COVERSAÇÃO 
EM IDISH

Helena Glaser confraterniza 

com Lúcia Balassiano

Chaverot de diversos grupos do Centro Rio de 

Janeiro  participam de jantar durante o evento

Em baixo, alegria e integração foram as 

tônicas da delegação carioca
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ISRAEL: UM 
CORAÇÃO SEM 
FROntEIRAS
Aconteceu, com grande sucesso, 

no Rio Design Leblon, a exposição 

fotográfica “Israel: Um Coração 

sem Fronteiras”, promovido pelo 

Grupo de Divulgação e Cultura da 

WIZO Rio de Janeiro, em parceria 

com o Hillel/RJ. O admirável 

trabalho humanitário é 

desenvolvido pelo Wolfson 

Medical Center de Holon, em 

Israel e a ONG Save a 

Child’s Heart.

Acima, Rosa Wurman (3ª à esq.), presidente do 

Grupo de Divulgação e Cultura, ladeada por 

chaverot WIZO e jovens do Hillel. À direita, o Cônsul 

Honorário de Israel no Rio de Janeiro, Osias Wurman 

entre Helena Kelner e Lúcia Balassiano

MIMOnA
O Rabino Isaac Benzaquem esteve no subcentro 

Scylla Schneider em Niterói, falando sobre Mimona.

VISItA EMOtIVA 
Por ocasião do Dia das Mães, o Grupo Grupo Genny Dahis realizou sua tradicional visita 

ao Lar da Velhice de Jacarepaguá, levando alegria aos moradores dequela entidade.

DIA IntERnACIOnAL 
DA MULHER
A exemplo do ocorrido nos anos 

anteriores, a WIZO Rio comemorou 

o Dia Internacional da Mulher, com 

o evento “Mulheres que fazem 

a Diferença”, homenageando 

personalidades femininas que 

contribuem para o engrandecimento 

de nosso país.

Lúcia Balassiano 

com a cineasta 

Iafa Britz

Lúcia Balassiano ladeada por importantes homenageadas: 

(da dir. para a esq.) Silene Balassiano, Ada Chaseliov, Dalal Achcar, 

Claudia Burlá e Helena Lewin
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WIZO em foco

PROjEtO EDUCAÇÃO
Lúcia Balassiano recebeu em nossa sede, a morá Tania 

Regina Fucs, diretora do Colégio TTH-Barilan e a morá 

Anita Goldberg, do Colégio A. Liessin-Scholem Aleichem, 

para a entrega do Projeto Educação. Lúcia Balassiano 

e a chaverá Suzanne Danon Cusnir, estiveram com as 

batmitzvandas do Colégio A. Liessin-Scholem Aleichem, 

falando sobre a WIZO e sobre o Projeto Educação.

 

LEntES DE AUMEntO
“Lentes de Aumento” foi o empreendimento dos Grupos 

Simchá e Osher, que divertiu o público presente.

IOM HAAtZMAUt (I)
A FIERJ festejou os 63 anos da fundação do Estado de Israel no Clube Monte 

Sinai, congregando um público representativo de todas as instituições judaicas, 

em clima de harmonia e confraternização. 

Sarita Schaffel e Lúcia Balassiano 

ladeadas por chaverot WIZO

Esther trope e Celina Rapoport com Lúcia 

Balassiano

IOM HAAtZMAUt (II)
A WIZO Rio de Janeiro celebrou Iom Haatzmaut, em sua sede, com a palestra do 

ativista do Hillel-Rio, Michel Guerman. Na ocasião, a querida ativista Clara Novikov 

foi homenageada por seu dedicado trabalho à WIZO Rio, recebendo das mãos de 

Lúcia Balassiano, a Medalha Comemorativa dos 85 anos da WIZO Brasil. À noite, 

Iom Haatzmaut, foi festejado no subcentro Henny Landau, com muita animação.

HOMEnAgEM A SIMItA kELSOn
Numa demonstração de reconhecimento e respeito por tantos 

anos dedicados ao trabalho WIZO, a presidente Lúcia Balassiano 

prestou, em nome do Executivo do Rio de Janeiro, uma justa e 

merecida homenagem à ativista Simita Kelson, entregando a 

Medalha Comemorativa dos 85 anos da WIZO no Brasil.

A WIZO Rio de Janeiro celebrou, em 

parceria com a Associação Religiosa 

Israelita do Rio de Janeiro (ARI), os 

63 anos da existência do Estado de 

Israel, durante um Kabalat Shabat 
festivo. Inúmeras foram as chaverot 
que prestigiaram esta importante 

comemoração.

IOM HAAtZMAUt (III)

Clarinha Novikov e Lúcia 

Balassiano

Sarita Schaffel, Lúcia Balassiano, Michel Guerman e 

Helena Kelner

Nossas ativistas com a Presidente da 

ARI, Evelyn f. Milsztajn
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Rio Grande do Sul

O SHABAt qUE PRESERVA O POVO jUDEU
A WIZO RS, em parceria com a SIBRA, realizou, na sede campestre da SABA, em Atlântida, o tradicional 

evento “O Shabat não Sai de Férias”. Uma centena de pessoas, entre elas, inúmeras crianças e jovens, 

participaram da cerimônia, que foi conduzida por Guershon Kwasniewski, acompanhado dos chazanim da 

SIBRA. O conjunto musical Lechaim abrilhantou a ocasião com canções em idishe e hebraico. Ao final, todos 

confraternizaram com um lechaim e uma arkadá. “Mais do que o judeu preserva o Shabat, é o Shabat que 

preserva e mantém o povo judeu”.

LEILÃO DE ARtES
Organizado em parceria pelos grupos 

Any Rerin da Na’Amat Pioneiras e 

Koach da WIZO, o leilão reuniu um 

grande público no litoral. O lugar, 

como de costume, foi a residência de 

Sophie e Leônidas Isdra e o acervo da 

Galeria Bublitz.

 

FEIjOADA DO BEM
Foi um sucesso a Feijoada do Bem promovida pelos Grupos Prachim e Ianiv, em parceria com o Hotel 

Deville Porto Alegre. Mais de 160 pessoas participaram do evento, num clima muito afetivo e alegre, 

ao som do grupo “2x4 Samba & Choro”. Foi sorteado um brinde da Pison Jóias e um dia de SPA em 

conhecido resort. Cabe destacar a integração bem sucedida entre dois grupos de gerações diferentes: o 

Grupo Ianiv, que completa, em agosto, 25 anos de atividades e o jovem Grupo Prachim, que completa 6 

anos. Duas trajetórias que se uniram no objetivo comum de fazer o bem. 

gRUPO MEnORAH
O Grupo MeNorah recebeu, com 

sucesso de público e alegria, 

inúmeros convidados para o 

tradicional jantar praiano na 

residência de Matilde e Pedro Gus. 

Matilde Gus, à direita, com fani Jawetz, 

Malvina Dorfman, teresinha Sandler
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MACHAné DE InVERnO
O Grupo Lechaim comemorou seus 25 anos de 

existência com uma machané de inverno na 

serra Gaúcha. As atividades aconteceram na 

residência da chaverá Marion Nudelman que 

recebeu o grupo com alegria e muito carinho. Os 

festejos começaram com um Shabat festivo, 

complementado por uma bela contribuição da 

chaverá Rosa Spunberg. Por ocasião do jantar, 

o grupo foi alegremente surpreendido por 

uma de suas chaverot que, “vestida a rigor”, 

protagonizou um maravilhoso e hilário depoimento 

de “rabino”. A machané foi muito elogiada 

pelos jogos e bingos culturais, que idealizados 

por Rosa Spunberg , envolveram símbolos, 

atividades e tradições judaicas. Carinho, integração, 

envolvimento e sentido de pertinência, constituíram 

a tônica do encontro.

Rio Grande do Sul

CULtURA
O encontro do Departamento de Cultura 

na residência de Beatriz Pecis, reuniu 23 

representantes de grupos. Um planejamento 

básico fornecido pelo Departamento, acrescido de 

sugestões e informações colhidas das chaverot 
presentes, levaram à elaboração de um projeto 

abrangente. Durante conversa com a educadora 

Nair Tesser, foram abordadas importantes 

temáticas de como promover a cultura nos grupos 

a partir de nosso cenário social  e a contribuição 

da cultura no combate ao preconceito. A reunião 

foi estimuladora ao municiar as chaverot com 

sugestões para implementação nos grupos.

REUnIÃO InAUgURAL
Na Reunião Inaugural da WIZO RS, as chaverot conheceram as Presidentes 

dos Grupos, ouviram o relato de Marisa Bondar e Sara Paciornik sobre suas. 

participações no Seminário Aviv em Israel. A valorização do trabalho voluntário 

que realizamos ficou patente através do depoimento da Assessora de Assuntos 

Institucionais da WIZO Brasil, a chaverá Nelly Starec, vinda especialmente do 

Rio de janeiro para a reunião.

Nelly Starec cercada pelas chaverot gaúchas
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Paraná

PALEStRA DE LyA LUFt
O Grupo Iachad organizou um bate papo informal com a famosa escritora e 

articulista Lya Luft. A plateia, num clima intimista, teve oportunidade de conhecer 

os pontos de vista de Lya acerca de uma variedade de pontos polêmicos: 

relacionamentos interpessoais, status da mulher que trabalha, educação de filhos, 

feminismo e realização pessoal.Os presentes, intensamente envolvidos, foram 

estimulados a um debate e colocaram questionamentos muito proveitosos. 

PESSACH
Próximo a Pessach, o Departamento de Cultura realizou uma reunião no 

Centro Israelita do Paraná, na qual, as chaverot leram trechos da Hagadá e 

saborearam pratos típicos deste Chag. Esta é uma atividade que atende aos 

objetivos WIZO de fortalecimento do judaísmo.

COMEMORAnDO SHAVUOt
A WIZO Paraná organizou uma linda celebração de Shavuot, 
montando uma cesta com as frutas trazidas pelas chaverot. 
Ao final da reunião, a chaverá Regina Morgenstern ganhou 

a cesta num sorteio. Já o grupo Aviv celebrou Shavuot na 

residência da chaverá Shoshana Mazer de uma maneira original 

e criativa. Além das comidas típicas, as chaverot escreveram os 

Mandamentos em Tábuas da Lei por elas confeccionadas.  

No alto, 

Chaverot 

paranaenses 

reunidas para 

comemorar 

a data. À 

esquerda, 

o Grupo Aviv

gRUPO DE 
LEItURA
Foi na Hebraica o encontro do 

Grupo de Leitura que teve como 

foco o livro “Eu vos abraço, 

milhões”, de Moacyr Scliar. O 

escritor Rafael Ban Jacobsen 

fez uma análise deste último 

livro do autor. Leniza Menda, do 

Departamento de Cultura, fez uma 

emocionante homenagem ao 

querido escritor e imortal.

CELEBRAnDO IOM HAAtZMAUt 
O Departamento de Cultura, sob a orientação da chaverá Ester Jacobovich, 

organizou uma emblemática comemoração de Iom Haatzmaut, com a 

apresentação de um filme sobre a independência do estado judeu e uma palestra 

de Sarita Fatuch, alusiva à data. Gustavo Gershon, acompanhado do violão nos 

brindou com a linda canção de Shlomo Artzi, Ug Gozal.
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Minas Gerais 
FEStA DE ISRAEL
 A WIZO Minas Gerais participou, 

mais uma vez, junto com a Federação 

Israelita do Estado, da Festa da Rua 

que a partir deste ano, passa a ser 

conhecida como Festa de Israel. 

Aberta à comunidade maior, a Festa é 

considerada como um evento relevante 

da cidade, constando da agenda oficial 

da Prefeitura de Belo Horizonte. A  

WIZO contribuiu com doces e salgados 

típicos judaicos, além de artigos 

religiosos e artesanais. Tivemos este 

ano, a bem-humorada colaboração do 

chaver WIZO, Ouvidio Buelli, marido 

de nossa chaverá Maria Auxiliadora 

Delgado. Há várias décadas, o Centro 

mineiro conta com a participação 

de maridos WIZO, que atuam, em 

especial, como chefs de cousine. Este 

é mais um reforço para o debate sobre 

a participação masculina na nossa 

Organização, ocorrido no XIII Congresso 

Latino Americano em Montevidéu. 

 

Durante a festa, a chaverá Rosita 

Guelman trabalhando

À esquerda, as animadas chaverot 

Auxiliadora Delgado, Claudia Chaim 

Couto, Simone Koroth, Gilda fux Vasta 

e Mara Kraiser Miranda na labuta

VISItA CULtURAL
Como um dos investimentos para aumentar o número 

de ativistas WIZO, a WIZO Minas Gerais promoveu um 

interessante passeio cultural para a exposição "Tarsila e o 

Brasil dos Modernistas".

COngRESSO LAtInO AMERICAnO
As chaverot da WIZO Minas Gerais junto à Presidente da WIZO Mundial, Helena 

Glaser, durante o XIII Congresso Latino Americano em Montevidéu.
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Pará

CERIMônIA DE BAt MItZVá 
No Salão da Sinagoga Shaar Hashamaim ocorreu a 

cerimônia de Bat Mitvá coletivo das jovens de nossa 

comunidade, organizada pela WIZO Pará e coordenada 

pela chaverá Esther Unger. Ana Sarah Bemerguy de Souza 

Côrtes, Esther Israel, Nadja Miranda Bemerguy e Sara 

Gabbay Pereira, magistralmente preparadas pelo Moré 

Jayme Isaac Benzecry confirmaram o Bat Mitzvá, cantando 

o salmo 145 e acendendo velas em homenagem a mulheres 

proeminentes e marcantes na vida de cada uma delas. Em 

seguida, falaram sobre Tu-B'shvat (ano novo das árvores), 

recitaram preces do sidur e apresentaram um show de 

dança israelense. A Presidente da WIZO Pará, Esther 

Benchimol Barros agradeceu a comunidade paraense pelo 

incondicional apoio aos eventos WIZO.

As jovens com Jayme Benzecry e Esther Benchimol Barros 

CELEBRAnDO PURIM 
O centro Pará apresentou, durante a comemoração de Purim,  a jovem Deborah 

Bemmuyal Brito Reis como a Rainha Esther 2011, que recebeu a faixa das mãos 

de Dafne Unger Benzecry.

DIA IntERnACIOnAL DA MULHER
Pérola Nahon Benguigui e Dyrce Maria Koury Wagner foram as duas ativistas 

homenageadas no Dia Internacional da Mulher, pela WIZO Pará. Pérola, uma 

das fundadoras do Grupo Guyl Hazahav, promove a campanha Matan Baseter, 
arrecadando fundos para famílias menos favorecidas, por ocasião de Pessach e Iamim 
Noraim. É também responsável pelo grupo feminino Chevra Kadishá, que assiste as 

famílias enlutadas. Dyrce é presidente da Associação “Colorindo a Vida”, que capta 

recursos para a Casa de Apoio, dedica-se ao Instituto Ronald McDonald, coordenando 

a Campanha McDia Feliz e é presidente do Lions Clube de Belém Centro. Kol 
Hakavod às homenageadas pelo belo trabalho benemerente que realizam e ao 

Centro WIZO Pará pela escolha de nomes tão expressivos.

PESSACH E POSSE - Pessach foi celebrado na residência da, chaverá Iana Barcessat Pinto, com palestra de Tally Regev. Nesta ocasião, 

a querida Simone Assayag foi empossada na presidência da WIZO Pará, sucedendo Esther Benchimol Barros, que presidiu o grupo por 10 anos, 

distribuídos em quatro eficientes mandatos. O grupo agradeceu à Esther e desejou sucesso à Simone, em seu segundo mandato como presidente. A 

WIZO Brasil parabeniza Esther e Simone pela dedicação em prol da WIZO.

Simone Assayag recebendo flores Simone e Esther A diretoria da WIZO Pará
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Santa Catarina

CAMPAnHA DE InStRUMEntOS MUSICAIS
As chaverot da WIZO de Santa Catarina iniciarão uma campanha para arrecadação de 

instrumentos de percussão e de corda, além de equipamentos, como caixas de som e 

amplificadores, em apoio à Associação João Paulo II, em prol dos alunos do CDCA - Centro 

de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. A associação está desenvolvendo um 

projeto de música em Palhoça, Santa Catarina. Outros projetos de ajuda à comunidade serão 

desenvolvidos durante o segundo semestre de 2011.

DOAÇÃO DE
ALIMEntOS
A WIZO Santa Catarina doou alimentos 

não perecíveis arrecadados na campanha 

realizada junto com a Associação Israelita 

Catarinense para a Associação de Voluntários 

do Hospital Celso Ramos em Florianópolis Os 

alimentos serão distribuídos aos pacientes 

carentes em tratamento de hemodiálise 

naquele hospital.

SEDER DE PESSACH
As chaverot catarinenses reuniram-se na sede da AIC (Associação Israelita Catarinense) para preparar o guefilte fisch utilizado no Seder. Por 

ocasião da celebração do Chag, as chaverot Iete Arruda Salomé e Luiza Milnitsky receberam a Medalha Comemorativa dos 85 Anos da WIZO 

Brasil pelo excelente trabalho realizado na comunidade local e pelos 20 anos de dedicação à WIZO Santa Catarina e à AIC.

 As ativistas preparando o guefilte fisch Iéte Arruda, Luiza Milnitsky e Gisele Gruber Bernstein

As chaverot catarinenses em reunião preparatória das atividades
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Iéte Arruda, Luiza Milnitsky e Gisele Gruber Bernstein

Bahia
REORgAnIZAÇÃO E 
COMPROMEtIMEntO
Um grupo de 15 extraordinárias chaverot baianas, criaram o 

movimento Reviva WIZO Bahia sob a liderança da dinâmica 

ativista Léa Ester Sandes-Sobral. Léa Ester esteve na sede 

da WIZO Brasil, no Rio de Janeiro, para encontrar-se com a 

Presidente Helena Kelner e a Vice-presidente, Sheila Saubermann 

quando relatou as ações a serem implementadas visando a 

revitalização daquele Centro. Na ocasião, Léa Ester foi agraciada 

com a Medalha comemorativa dos 85 anos da WIZO Brasil por 

sua iniciativa, entusiasmo e comprometimento com a causa WIZO. 

Em 04 de agosto de 2011, na residência da chaverá Eliane Fogel, 

foi escolhida a diretoria do Centro, englobando  representantes 

da nova geração e de antigas chaverot. Léa Ester, eleita a nova 

presidente disse: ”aceitei esta mitsvá por acreditar que não 

podemos deixar a WIZO sucumbir na Bahia e no mundo. O nosso 

desafio é iluminar nossos lares, com nossas ações”.

Léa Ester com a medalha dos 85 anos da WIZO

Engajadas ativistas do Movimento Reviva Bahia
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O que acontecerá na Assem-
bleia Geral da ONU em setembro 
de 2011?

A Autoridade Nacional Palestina 
anunciou que irá propor na abertura 
anual da Assembleia Geral (AG) da 
ONU, em Nova York, uma votação 
em favor da criação de um Estado 
palestino nas fronteiras pré-1967, ou 
seja, Cisjordânia e Gaza, tendo Jeru-
salém Oriental como capital. 

Quais as chances de esta pro-
posta ser aprovada na Assembleia 
Geral?

Há 193 integrantes na ONU e, 
historicamente, o bloco de países 
islâmicos e seus aliados têm votos 
suficientes para impor seguidas der-
rotas diplomáticas a Israel. Líderes 
palestinos dizem já ter confirmados 
cerca de 130 votos para setembro e 
esperam aumentar este número até a 
reunião da AG.

Como se posicionará o governo 
brasileiro nesta votação?

O Brasil já afirmou que votará a 
favor da resolução. Em um de seus 
últimos atos no governo, o então 
presidente Lula anunciou o reco-
nhecimento do Estado palestino nas 
fronteiras pré-1967.

A votação na ONU significará 
a criação de um Estado palestino?

Não. Mesmo que os palestinos 
tenham aprovada sua solicitação 
de ingresso como país membro 

pleno da ONU, esta decisão de-
pende de aprovação no Conselho 
de Segurança das Nações Unidas, 
onde cinco países são integran-
tes permanentes e têm direito a 
veto: EUA, China, Rússia, França 
e Reino Unido. Tudo indica que o 
governo norte-americano irá vetar 
a aceitação de um Estado palestino 
como integrante pleno da ONU 
sem que ele seja fruto de negocia-
ções com Israel. 

Qual seria, então, o impac-
to desta votação na Assembleia 
Geral?

Ao promover a votação na ONU, 
a liderança palestina toma uma ati-
tude unilateral e abandona o pro-
cesso de paz marcado por negocia-
ções bilaterais. Apesar das grandes 
dificuldades encontradas para obter 
um acordo definitivo, o fato é que 
muito já se avançou desde que is-
raelenses e palestinos iniciaram o 
chamado Processo de Paz. Através 
de negociações, os palestinos já 
conseguiram, por exemplo, auto-
nomia governamental em grande 
parte das áreas que desejam como 
Estado. Até 2010, quando os pales-
tinos abandonaram as negociações, 
diversos temas importantes esta-
vam sendo discutidos, como fron-
teiras, segurança, refugiados, água 
e Jerusalém. A opção por ações 
diplomáticas unilaterais pode fazer 
com que a criação do Estado pales-
tino torne-se uma realidade mais 

distante e não mais próxima, como 
deseja a Autoridade Palestina. 

Israel é contra a criação de um 
Estado palestino?

Não. A criação de um Estado 
palestino que conviva pacificamen-
te com Israel é uma realidade já 
aceita não apenas pelo governo, 
mas também pela grande maio-
ria da sociedade israelense. Israel, 
no entanto, considera fundamental 
obter garantias de segurança. Bas-
ta lembrar que a Faixa de Gaza é 
controlada desde 2007 pelo Hamas, 
que prega abertamente a destruição 
do Estado judeu. 

Insistir em uma solução nego-
ciada não é uma desculpa utili-
zada por Israel para adiar inde-
finidamente a criação do Estado 
palestino?

Todas as vezes em que líderes 
árabes entraram em negociações 
com seriedade, coragem e boa von-
tade, conseguiram de Israel pra-
ticamente tudo o que desejavam, 
mesmo que isto tenha significado 
enormes desafios aos israelenses. 
Isto foi verdade nos acordos de paz 
com o Egito, em 1979 e com a Jor-
dânia em 1994. Não será diferente 
com os palestinos, caso estes retor-
nem à mesa de negociações e sejam 
capazes de assumir os difíceis com-
promissos necessários pelas duas 
partes para o estabelecimento de 
uma paz justa e duradoura.

O Estado palestino em votação na ONU
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