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“Quero  iniciar  minha fala contando uma conversa  que  tive com  meu colega de secretariado, também 
vereador de Porto Alegre, meu amigo de muitos anos, Isaac Ainhorn, que já enfermo me fez um pedido:
Cecchin, você que está fazendo  o  Camelódromo , queria  que  fizesse  uma  coisa  pra  mim,  é  muito 
importante, organize o nosso Mercado do Bom Fim.
Querido Isaac, o Mercado do Bom Fim está restaurado, bonito e bem frequentado.
No  dia  de  hoje,  10  de  maio  de 2011, 05 de YAR de 5771, pelo calendário hebreu, celebramos os 63 
anos do Estado de Israel.
Após  exatos 1878 anos de exílio forçado, desde quando tropas romanas destruiram o Segundo Templo 
que  acabaram  com a  soberania  judaica sobre Jerusalém, até o dia 14 de maio de 1948,  quando Ben 
Gurion  leu  a  Declaração  de  Independência,  o povo  judeu  viveu  uma  diáspora  em que, com raras 
exceções,  foram  vítimas  da  intolerância  e  da  perseguição  que culminou com o genocídio praticado 
pelos nazistas,  durante  a Segunda Guerra Mundial. Nos escritórios dos PROGROMS e do Holocausto, 
este  povo  conseguiu  reunir  força  e  talento  para  retornar  ao  seu  lar histórico  e  aí  criar  uma  das 
sociedades mais dinâmicas, democráticas e avançadas do mundo.
Declarada  a  Independência,  sete  países  vizinhos  invadiram a jovem nação, que enfrentou meses de 
uma  guerra  desigual, mas que venceu pela determinação e convicção de que não há outro lar nacional 
para os judeus, senão o Estado de Israel. Paralelamente  aos  avanços sociais e científicos, este jovem  
país recebeu imigrantes de mais de 100 nacionalidades,  que  tem  em  comum sua cultura, religião e a 
saga de permanecerem unidos, desde a Idade Antiga.
A  população  de  Israel cresceu de 600 mil para 7 milhões de habitantes nestes 63 anos,  oferecendo a 
estas pessoas, padrão de vida de sociedades desenvolvidas. Além disso, em tres ocasiões (1956, 1967 
e 1973) Israel teve que enfrentar novas guerras, com nações maiores e muito mais populosas.
Os  enormes desafios na segurança não impediram Israel de se tornar  uma  das  referências  mundiais 
em manejo de água, agricultura e tecnologia. Suas cidades e campo vibram com os avanços modernos.
A Universidade Hebraica de Jerusalém,  criada, entre outros, por Albert Einstein,  hoje ostenta um  nível 
acadêmico  comparável às melhores instituições  do  mundo,  o  que  nos comprova pela obtenção de 7 
prêmios Nobel, para seus pesquisadores, nos últimos 10 anos.
A  produção  artística,  cultural,  o  desenvolvimento  da  nanotecnologia,  a  pesquisa na área médica, a 
tolerância,  a  liberdade  de  expressão  e  a  democracia,  são  características  deste pequeno país que,
embora  siga  enfrentado  enormes  riscos  à  sua  segurança  mantem  sua  sociedade  aberta  e plural.
A convite  da  Federação Israelita do RS,  tive  o  privilégio  de  representar o prefeito Fogaça na missão 
comercial a Israel,  onde fizemos as tratativas para a ampliação da Empresa Elbit em Porto Alegre, uma 
das maiores do mundo em Tecnologia e Defesa.
Hoje, temos  a alegria de ver a expansão da Elbit através da AEROELETRONICA, gerando empregos e 
renda para nossa cidade.
Tive   a  honra  de  ser   o  portador   do  convite  para  o  prefeito de  Haifa  vir  à  Porto Alegre, e aqui o 
recebemos numa visita oficial, iniciando o processo de irmanamento entre POA e Haifa.
Desde  esta  longínqua Porto  Alegre, no sul do Brasil, enviamos nossas maiores saudações ao povo de 
Israel  e,  deste Brasil pacífico,  nossos desejos de que as negociações entre judeus e árabes levem  ao 
entendimento,  convivência e à paz, tão sonhada por todos.
E para finalizar cito o maior escritor judeu do Brasil:
Sou  parte  de  uma  longa  corrente  humana  formada  desde  os  tempos  bíblicos  até nossos  dias, a 
corrente  do  judaísmo.   Reconheço-me  nos  milhões de seres humanos com quem partilho a condição 
judaica;  sofri  com  aqueles  que  foram perseguidos,  morri com aqueles que foram exterminados, mas 
orgulho-me daqueles que deram a sua contribuição à humanidade, nas artes, nas ciências, na literatura, 
na política.
Moacyr Scliar
Shalom e Obrigado.”

Uma caracteristica comum às aves 
de rapina é a de não serem casher, 
por  viverem da matança de outros 
animais  ou  de  suas  carcaças. 
Corujas   e  gaviões   estão   sendo 
empregados   por  fazendeiros   no 
Oriente     Médio    para    controlar 
pestes de roedores na  agricultura. 
Instalam  caixas  para  encorajar  a 
construção    de     ninhos     pelos 
pássaros    que   são    predadores 
naturais dos roedores. 
Em Israel,  onde  há uma  iniciativa 
para  reduzir  o  uso  de  pesticidas 
tóxicos na agricultura, a prática foi 
transformada    em   um  programa 
com   financiamento   do   governo 
nacional. 
Os gaviões caçam durante o  dia  e 
as  corujas  durante  a  noite.  Esta 
ameaça constante dos predadores, 
24    horas     por     dia,       causou 
mudanças  no comportamento das 
pragas,    resultando    em    menos 
danos à produção agrícola.

Mais detalhes no site da WIZO:
www.wizors.org.br

No  dia 10 de  maio,  a  Câmara  dos  Vereadores de  Porto  Alegre  prestou  homenagem  aos
63 anos  da  Independência  do  Estado  de Israel. A seguir, o discurso proferido pelo vereador
Idenir Cecchin na solenidade:



Aconteceu
Encontro do Gupo Liora
No  dia  23  de março, as chaverot do grupo Liora fizeram a sua reunião com as novas
presidentes:  Ana Rosa Trachtemberg  e Jussara Dalzot. A noite foi de reencontro para 
muitas, de planejamento para o ano e também para relembrar Moacyr Scliar. 

    Pré Pessach do Grupo Maguen David
O  Grupo  Maguen David comemorou o seu tradicional pré-seder de Pessach no salão 
de  festas  de  Jacques  e  Helen Wainberg, no dia 9 de abril.
Além  do  saboroso  jantar  com  comidas tradicionais,  fizeram  uma  reflexão sobre o 
momento, preparado por Rita Burd, presidente do grupo.

Mais detalhes no site da WIZO:
www.wizors.org.br

Feijoada do Grupo Chai
Em  16  de  abrili  o  Grupo Chai   reuniu.  em  torno  de uma  deliciosa  feijoada,  suas 
integrantes,   familiares  e  chaverot  de  outros  grupos.
O encontro  realizou-se  em  um  clima  muito divertido e descontraído, como mostra a
foto,  e  teve  o  seu  ponto  alto na cooperação das componentes do grupo Chai  e  na 
integração  incluindo os  familiares  e  amigos.



Várias  instituições  judaicas  apresentaram  modelos  de lindas  mesas  de   Pessach, 
na exposição realizada e patrocinada pela Casa Bonita.

Exposição de Mesas de Pessach

Mais detalhes no site da WIZO:
www.wizors.org.br



Feijoada do Bem

Mais detalhes no site da WIZO:
www.wizors.org.br

Foi um sucesso o evento,  promovido pelos Grupos Prachim e Ianiv da WIZO RS,  em 
parceria  com  o  Hotel Deville Porto Alegre.  No lançamento anual  da  temporada  do 
buffet  de  feijoada do hotel, considerado um dos mais completos da capital gaúcha, é 
escolhida  uma instituição  em prol  da qual é  realizado o almoço e, neste ano, nossa 
WIZO  foi  a  escolhida.
Mais  de 160 pessoas participaram do evento, num clima  muito  afetivo  e  alegre,  ao 
som  do  grupo  “2x4 Samba & Choro”.  Foi sorteada uma jóia da Pison Jóias e um dia 
de  SPA  no  NAGA  SPA.
Cabe destacar a parceria 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 unem  no objetivo comum de fazer o bem.
Foi no dia 30 de abril.



Arte - Capacitação - Cultura - Lazer

Encontro do Departamento de Cultura

Mais detalhes no site da WIZO:
www.wizors.org.br

Palestra de Samuel Feldberg

No último dia 28 de abril, realizou-se,  na Federação Israelita do Rio Grande do Sul,  a 
palestra  de  Samue  Feldberg.  Os cerca de  80  presentes  à  palestra  ouviram,  com 
atenção,  os comentários deste cientista político que abordou a situação tumultuada  e 
as revoltas populares nos países árabes. Expressou a sua preocupação em relação  à
formação de novos regimes políticos nestes países bem como as várias formas  como 
tais  rebeliões  poderão  afetar  o  futuro  de  Israel. Também salientou que, na Europa, 
está havendo uma diminuição das manifestações antissemitas uma vez que os países 
europeus  estão  preocupados  com  a  proliferação  dos muçulmanos nos mesmos. O 
Departamento   de   Cultura   da   WIZO   bem  como a  WIZO  como um todo está  de 
parabéns pela realização deste evento.

Beatriz  Pecis, vice-presidente  do  Departamento  de  Cultura da WIZO RS organizou,
juntamente  com  as  chaverot de  sua  equipe, um  encontro  em sua residência,  para 
todas  as  presidentes e representantes culturais de todos os grupos WIZO RS.
A finalidade  deste  encontro foi, além da integração,  falar sobre os empreendimentos 
culturais que serão promovidos neste ano.



Encontros do Grupo de Leitura

.No dia  29  de  março, na Hebraica, aconteceu mais um encontro do Grupo de Leitura, 
da WIZO RS.  O  livro  escolhido  foi  “Eu vos abraço, Milhões”,  de  Moacyr  Scliar.  O 
debatedor  foi  o  escritor  Rafael  Ban  Jacobsen  que  fez  uma  análise  deste  último 
romance  do  nosso  imorta l acadêmico.  Leniza Menda, do Departamento de Cultura, 
leu um emocionante texto, que redigiu em homenagem a Moacyr. Uma atenta platéia 
assistiu e participou, com seus depoimentos, deste significativo encontro.

Festa na Rua 29/05

Filme “Brothers”   

26/05Amoço Grupo Aliah

24/05

Vai acontecer

28/05Chá Temático Grupo Tikvah

Hotel Holiday Inn 

FIRS 18h30minGrupos Maguen David e Meorot

12h

Almoço da Idishe Mame 09/06

Encontro Aviv   

26/05Almoço Grupo Aliah

02/06

07/06Exposição Beneficente Grupo Meorot

Hotel Holiday Inn 12h

18h30minRestaurante Constantino

Gravura

Grupo Kalanit SIBRA 12h

Mais detalhes no site da WIZO:
www.wizors.org.br

Momento Cultural Grupo Liora 28/06

 Almoço Grupo Meorot 11/06

24/06Chá Bingo Grupo Henrietta Szold

26/05Abertura Brechó

Gramado

Hebraica 15h

Hotel Plazza São Rafael 20h

Grupo Henrietta Szold 14hHebraica



Organização Feminina WIZO RS - Rua João Telles, n° 329/ 401
Porto Alegre - RS - Fone: 51 3311-0869  
E-mail: wizors@terra.com.br

Mais detalhes no site da WIZO:
www.wizors.org.br

Benemerência
As  chaverot  Stella Breitman  e   Beatriz  Stifelman,  em  nome  do  grupo Koach,  da 
WIZO RS,  foram,  no  dia  12  d e maio,  levar  a  doação,  referente  ao  evento  que 
realizaram,   o   show  de  Patty   Ascher,   ao   Asilo Padre Cacique.
Conheceram  o  local   e   ficaram   encantadas  com  as  atividades  que eles fazem, 
principalmente com as  reuniões  dançantes, às  quintas-feiras,  com  música ao vivo 
e  as  guloseimas   aprsentadas   e  as  mercadorias   artesanais  que  são  vendidas 
durante os chás.
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