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Este período entre Rosh Hashaná e Iom Kipur é muito 
importante para o povo judeu, momento de reflexão 
sobre nossas atitudes e novos planos para 5772.

E é neste espírito que a WIZO do Brasil, celebrando 
85 anos de trabalhos ininterruptos, vem se fortalecendo 
através da troca de experiências entre seus 13 centros 
pelo Brasil e do trabalho incansável de suas chaverot 
que desenvolvem projetos por todo o país no campo da 
educação, cultura e justiça social.

Este mês tive a oportunidade de ver de perto a 
garra de nossas chaverot do Nordeste que, apesar das 
dificuldades, continuam trabalhando com a mesma 
tenacidade, divulgando e representando os valores de 
nossa instituição.

Aproveito para convidar, em nome da WIZO do 
Brasil, as chaverot de todos os centros de nosso país, a 
participarem do evento World WIZO EGM “Creating a 
New Tomorrow” em Israel, em janeiro de 2012. Nossa 
delegação é nossa força! Shaná Tová!

A IV Caminhada Contra a Intolerância Religiosa levou 180 mil pessoas à orla de Copacabana. O encontro, 
que tem por objetivo mobilizar o povo contra as diversas manifestações de preconceito, reuniu seguidores 
de diferentes credos.

A Presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, e inúmeras chaverot WIZO prestigiaram o evento, pois a WIZO não 
poderia deixar de participar de uma iniciativa que luta contra qualquer forma de intolerância e desigualdade.

“Queremos construir um mundo mais Justo, com menos guerras, onde todas as formas de manifestações 
religiosas possam coexistir de forma pacifica”, afirmou a presidente Helena Kelner.

NO CAMINHO DA COEXISTÊNCIA 

WIZO Brasil



WIZO Rio Grande do Sul

è No shabat que antecedeu a Feira da Fraternidade 
2011, todas as Sinagogas de Porto Alegre organizaram 
um Kabalat Shabat festivo pelos 65 anos da WIZO 
RS e os 85 anos da WIZO no Brasil, com a presença 
das chaverot, que brindaram com leikech e o vinho 
do Kidush. Neste mesmo dia, a chaverá Fani Jawetz 
ofereceu, em sua residência, uma recepção para a 
presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner.

è No domingo, todas as chaverot gaúchas marcaram 
presença na Feira da Fraternidade, lideradas por sua 
presidente, Eugenia Berlim.

è Lindo foi o desfile de moda infantil. O Espaço Arte, 
com pinturas e esculturas de artistas renomados teve 
uma excelente receptividade enquanto a leitura e 
interpretação da mandala foram bastante requisitadas. 
O teatro infantil constituiu-se num grande sucesso, 
com a peça interativa Oficininha, apresentando músicas 
de Beto Herman. Isto sem falar no almoço, repleto de 
pratos da culinária judaica. Enfim, tendas de objetos e 
produtos criativos estiveram à disposição de todos.
 
è A chaverá homenageada, a ex-presidente da WIZO 
RS, Matilde Gus, ficou muito emocionada com as 
inúmeras manifestações recebidas, particularmente, 
com as demonstrações de carinho por parte de sua 
família e amigos. No meio da tarde foi hora de apagar 
as velas e cantar o “Parabéns a Você”.

è Um momento inusitado foi a consolidação da 
criação do Grupo Ialdot, formado por meninas de 6 
anos, representando a força de nossa continuidade. 
O envolvimento e engajamento de todas as ativistas 
foram fundamentais para o pleno êxito alcançado no 
evento. 

è A presidente Helena Kelner foi entrevistada pelo 
programa de rádio da comunidade judaica, Hora 
Israelita, que está comemorando 65 anos de existência, 
abordando temas como as atividades da WIZO no 
Brasil e no Rio Grande do Sul e o Congresso da EGM 
em janeiro próximo em Israel. Helena presenteou o 
jornalista Jacob Halperin, a medalha dos 85 anos da 
WIZO Brasil.

è O envolvimento e engajamento de todas as ativistas 
foi fundamental para o pleno êxito alcançado no 
evento. A WIZO RS agradece a presença da Sra. Helena 
Kelner, presidente da WIZO Brasil, que prestigiou o 
nosso evento.

FEIRA DA FRATERNIDADE 2011



WIZO RS prestigia evento de Na’amat Pioneiras 
No evento comemorativo dos 90 anos da Na’amat Pioneiras, com a presença da presidente da Na’amat 

Mundial, Tália Livn, e da Na’amat brasileira, Céres Maltz Bin, a WIZO gaúcha marcou presença. Compareceram 
Eugenia Berlim, presidente da WIZO RS, Suzana Starosta, vice-presidente da WIZO Brasil no RS, Teresinha 
Sandler, Membro Honorária da WIZO Brasil, Ivânia Epstein, vice-presidente da WIZO RS e Matilde Groisman 
Gus, da Comissão de Integração WIZO da América Latina.

Tália Livni, Eugênia Berlim, Céres Maltz Bin, Suzana Starosta, Teresinha Sandler, Ivânia Epstein e Matilde Gus

WIZO Santa Catarina

A WIZO Santa Catarina, com o apoio da Associação Israelita Catarinense (AIC), promoveu um Café Cultural 
com a presença do Doutor Eduardo Viola, Professor Titular do Departamento de Relações Internacionais da 
Universidade de Brasília, que proferiu a palestra : “Transformações e incertezas no sistema internacional em 
2011, com foco em Israel e no mundo árabe”. Após a exposição, foi aberto um espaço para perguntas, gerando 
uma enriquecedora reflexão sobre o tema. 

PALESTRA DO DR. EDUARDO VIOLA



A WIZO HOMENAGEADA EM GRANDE ESTILO

A WIZO São Paulo comemorou os 90 anos da WIZO Mundial e os 85 anos da WIZO Brasil, com a apresentação de 
Yehoram Gaon, um dos mais populares cantores israelenses.

O evento estava lotado e o local não poderia ser mais adequado – o auditório da escola Beit Yaacov- já que o 
grande foco do trabalho da WIZO nos mais de 50 países ao redor do mundo é a educação, como afirmou Iza Mansur, 
presidente da WIZO SP, em seu discurso de abertura. O Trio InCanto abriu o show para Yehoram Gaon, que, logo a 
seguir se apresentou com sua simpatia e músicas famosas entoadas, também, pelo grande público.

As chaverot brindaram a dupla comemoração, que contou com a presença da presidente da WIZO Brasil, Helena 
Kelner e demais autoridades. Com esta realização, a WIZO São Paulo prestou sua justa e merecida homenagem a 
todas as voluntárias, amigos e colaboradores da instituição, simbolizados na figura da querida e saudosa presidente 
da WIZO São Paulo, Antonietta Feffer, Z’L, retratada num lindo banner em sua memória. 

WIZO São Paulo

O lindo cenário 
do espetáculo 
com os símbolos 
da WIZO 
Mundial e dos 
85 anos da WIZO 
Brasil

O cantor entre Nava Politi e a presidente da 
WIZO São Paulo, Iza Mansur

Ativistas da WIZO com o vereador 
Gilberto Natalini

Ativistas da WIZO São Paulo com a presidente da 
WIZO Brasil, Helena Kelner



Concurso Cartissei Brachá
O Grupo Barak promoveu a 2ª edição do 

Concurso Cartissei Brachá para alunos das escolas 
da comunidade judaica. A escolha dos vencedores 
foi realizada na sede da WIZO, através de um 
júri formado por professores e ativistas. Foram 
selecionados os três melhores desenhos de cada 
categoria sendo: 
Categoria I – 2º e 3º ano
Categoria  II – 4º e 5º ano 
Categoria III – 6º, 7º e 8º ano

O resultado foi estampado em 3 cartões 
distintos, contendo as rezas para Rosh Hashaná. 
A premiação acontecerá na proxima semana, com a visita do Grupo Barak às escolas vencedoras.

WIZO Rio de Janeiro

Ativistas WIZO com a presidente Lúcia Balassiano, junto com chaverot das Pioneiras e da Presidente da FIERJ, Sarita Schaffel

Aderindo à Campanha de Emergência da FIERJ em prol dos recém-nascidos assistidos pela Maternidade 
Escola de Laranjeiras da UFRJ, as chaverot da WIZO Rio, arrecadaram produtos e mercadorias para 
aquela instituição.

FIERJ, WIZO E NA’AMAT PIONEIRAS UNIDAS NA AÇÃO SOCIAL

Um dos desenhos selecionados pelo júri



Grupo Orat Rosa Halfin celebra jubileu
A comemoração dos 50 anos do Grupo Orat Rosa Halfin, na Hebraica, congregou chaverot WIZO de vários 

segmentos. Na ocasião, a ativista Olga Banchik recebeu de Lúcia Balassiano, a medalha comemorativa dos 85 anos 
da WIZO Brasil, por sua valiosa contribuição à causa WIZO. O grupo Aviv Osher manifestou o carinho pelo grupo, 
através da elaboração de um clip. 

Ativistas do 
Grupo Orat 
Rosa Halfin em 
torno do bolo 
comemorativo

Olga Banchik recebendo a medalha das mãos da 
presidente da WIZO RJ, Lúcia Balassiano

Bahie Bachik Israel, do Grupo Banot, filha de Olga, 
homenageia o Grupo Orat Rosa Halfin

Conhecimento, cultura e informação
Visando aprofundar seus conhecimentos, as chaverot da WIZO Rio compareceram a uma série de palestras 

sobre temáticas atuais e pertinentes ao povo judeu. Ruth Cohen e Silene Balassiano, respectivamente vice-
presidente e responsável pela Coordenadoria de Comunicação da entidade, assistiram à excelente palestra do 
jornalista português, Henrique Cymerman, sobre os bastidores da mídia internacional em relação à divulgação 
dos acontecimentos no Oriente Médio e em Israel.

Ruth Cohen (foto à esquerda) e Silene Balassiano com o jornalista Henrique Cymerman. À direita, a presidente e a vice-presidente da WIZO 
Brasil, Helena Kelner e Sheila Saubermann, na palestra dos jornalistas Claudio Starec e Arnaldo Niskier sobre Educação Institucional



WIZO Paraná

SHOW “HINO DE SOLIDARIEDADE”

Após um intenso trabalho de organização, a WIZO Paraná apresentou, com muito orgulho, Luciana Melamed em 
seu show “Hino de Solidariedade”. Reconhecida internacionalmente, Luciana contemplou a plateia lotada com sua 
magnífica voz. É importante destacar o profissionalismo da cantora que, mesmo morando em Viena, colaborou de 
todas as formas para a realização deste grande evento, contribuindo, assim, com as entidades apoiadas pela WIZO 
Paraná. Durante o espetáculo, Luciana foi acompanhada por um conjunto de cordas, cantando e encantando a 
plateia em diversos idiomas: inglês, francês, italiano, idish e hebraico. Este espetáculo inesquecível foi seguido de uma 
confraternização com chaverot WIZO e familiares da artista. 

À esquerda, Elizabeth Kulisch, presidente da WIZO Paraná, Helena Grynbaum e Rosita Reich, Tânia Slud e Regina Brener 
acompanhadas pelos dirigentes do Lar D. Antonia. À direita, nossas ativistas com representantes do Hospital Osvaldo Cruz.

Com o objetivo de colaborar com as entidades carentes, o Centro Paraná doou ao Hospital Osvaldo Cruz 
150 pares de chinelos e 2.000 fraldas ao Lar D. Antonia.

Transformando o mundo: Tikun Olam

Luciana 
Melamed, 
primera à 
esquerda, 
posa ao lado 
de Helena 
Kelner e das 
chaverot 
paranaenses

As valorosas 
ativistas 
paranaenses 
durante a 
apresentação 
do show



Cultura em foco 
A WIZO Pernambuco organizou um passeio ao Instituto Ricardo Brennand, internacionalmente reconhecido 

como um marco do turismo e cultura em Recife.
 

WIZO Pernambuco

A WIZO Pernambuco recebeu a visita da presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner.
Em reunião na residência de Anita Kotushansky, com a presença de todas as chaverot, foram debatidas as 

dificuldades encontradas pelo grupo para implementação do trabalho comunitário numa comunidade menor. Helena 
apresentou sugestões visando o fortalecimento do trabalho WIZO local e enfatizou a importância de todos os estados 
de nossa federação estarem representados na reunião da EGM em Israel, em janeiro próximo. 

Helena Kelner fez a entrega de medalhas comemorativas dos 85 anos da WIZO às seguintes chaverot:
• Rachella Naslavsky, Presidente de Honra e uma das fundadoras da WIZO Pernambuco. 
• Simone Zimilis, atual vice-presidente e ex-presidente do Centro.
• Fanny Chvarts, ex-presidente e responsável pelo Departamento de Cultura do Centro.
Receberam broches WIZO as seguintes ativistas: Tereza Litvim,  Anita Kotushansky (ex-presidente), Suzana Horowitz 

e a presidente Raquel Kaufman. Helena Kelner reuniu-se também com as ativistas Aviv do Centro Pernambuco.

UMA VISITA ESPECIAL 



WIZO Bahia

No mês de setembro, foi realizada, no Museu de Arte 
da Bahia, a cerimônia de posse da nova diretoria da WIZO 
Bahia – biênio 2011/2013 – que teve como convidada 
especial, a presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner. O 
salão principal do museu estava lotado. Cerca de 100 
pessoas participaram da cerimônia, em um ambiente de 
alegria e confraternização, tendo como fundo musical uma 
seleção de músicas judaicas.

Compuseram a mesa principal: Helena Kelner, Sr. 
Maurício Szporer, presidente da Sociedade Israelita da 
Bahia, Sr. Henry Chmelnitsky, vice-presidente da CONIB, 
Sra. Maria Foá, presidente da Na’amat Pioneiras, Srta. Karin 
Weitzman, representante do grupo Dror de Salvador e a 
Presidente eleita da WIZO Bahia, Léa Ester Sandes-Sobral.

Todos parabenizaram a iniciativa de reativação 
desta instituição, ressaltando a sua importância para a 
comunidade judaica baiana. Helena Kelner expressou 
sua satisfação com o Movimento Reviva WIZO Bahia, 
discorrendo sobre as atividades da entidade e empossando 
a nova presidente. Em seguida, foi feita a apresentação 
da diretoria ao público presente. Léa Ester expressou 
sua alegria em assumir este cargo, expondo as metas e 
objetivos da gestão e ressaltando seu compromisso em 
envidar todos os esforços para o sucesso da WIZO Bahia.

Foram prestadas homenagens especiais, com entrega 
de medalha dos 85 anos da WIZO Brasil, à chaverá Lea 
Chaisuc, por sua dedicação à WIZO Bahia e ao Sr. Sami 

Cheila, por sua valiosa colaboração com a nossa entidade. Finalizando a cerimônia, Léa Ester fez a entrega de flores à 
diretora do Museu, Sra. Silvia Ataíde e agradeceu a todas as pessoas que colaboraram para o êxito do evento. Fechando 
com chave de ouro a programação, os presentes foram convidados para brindarem o sucesso desta iniciativa.

NOVA DIRETORIA COM FORÇA TOTAL 

Pedra Fundamental do Novo Centro Judaico da Bahia
Durante sua estadia na Bahia, Helena Kelner participou do lançamento da pedra fundamental do novo Centro Judaico 

da Bahia que abrigará também uma sinagoga. Na ocasião, o vice-presidente da CONIB, Henry Chmelnitsky propôs ao 
Governador Jaques Wagner, que a Bahia sediaria o Dia internacional em Memória do Holocausto, em janeiro próximo. 
Segundo Mauricio Kertzman, presidente da Sociedade Israelita da Bahia, a proposta foi aceita pelo governador.

Helena Kelner e Léa Ester durante o lançamento da pedra fundamental do 
novo Centro de Cultura Judaica e Sinagoga da Bahia. Ao lado, o Jornal A 
Tarde divulga o evento, que contou a presença do Governador Jaques WagnerTarde divulga o evento, que contou a presença do Governador Jaques WagnerTarde divulga o evento, que contou a presença do Governador Jaques Wagner



WIZO Pará

Preparando para os 
Iamim Noraim

Na residência da presidente Simone 
Assayag, foram confeccionadas 
as cestas com produtos para a 
celebração de Rosh Hashaná.
Na foto, Simone Assayag, Lise 
Serruya, Clara Mendes e Esther Lucia 
Anijar com as cestas montadas.


