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fiéis À fé judaica, famílias chegaram a recife 
no século xvii e ajudaram a desenvolver uma 
das maiores riquezas do brasil colônia
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esta edição, a Corrente apresenta um interessante artigo da historiado-
ra Tania Neumann Kaufman sobre a importância da cultura canavieira 
para a fixação dos judeus e dos cristãos novos em solo brasileiro no 
nordeste do país.

A reprodução da entrevista realizada pelo jornalista Marcelo Ninio, 
para o jornal Folha de São Paulo, com o eminente professor Robert 
Wistrich, da Universidade de Jerusalém ressalta a responsabilidade da 
mídia e dos políticos pelo crescente antissemitismo europeu e a con-
sequente demonização do Estado de Israel.

Já a entrevista feita pelo jornalista Renato Aizenman, editor da 
Corrente, com o professor Gabriel Weimann, sobre o terrorismo ciber-
nético, alerta para o perigo da utilização das novas mídias por organi-
zações terroristas e a dificuldade na adoção de uma política coercitiva.

Nossa saudosa vice-presidente, Suzana Starosta Z’L é lembrada 
com saudade e carinho por sua querida amiga Matilde Gus, pelos 
Centros WIZO e por suas chaverot.

Às vésperas dos Iamim Noraim, na eminência da chegada de 5773, 
o artigo do analista politico Bernardo Sorj, é um estímulo para a nossa 
reflexão e a concretização de novos posicionamentos em nossas vidas.

Que possamos, individualmente e como chaverot WIZO, vibrar, so-
nhar, crescer, aprender, amadurecer, conquistar, realizar e amar. Com a 
WIZO aprendemos o valor da doação, doação de nosso tempo, nossas 
energias e nossas ações que se refletem na consolidação de um mundo 
sublime e de uma vida repleta de encanto, graça e ternura.

Que sejamos todas inscritas no Livro da Vida, da Alegria e da 
Esperança.

Shaná Tová Umetuká,

N
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Para a Revista Corrente:
À WIZO Brasil,
Em primeiro lugar, quero lhes 
parabenizar pelo alto nível da 
Revista Corrente. Ela evidencia 
o grande trabalho que a WIZO 
Brasil está realizando. Todos os 
Centros estão sendo visitados e 
estão participando. Kol Hakavod! 
Particularmente, gostaria de 
agradecer à presidente Helena 
Kelner pelo seu empenho para que a 
WIZO Mundial me levasse a Hadera, 
onde estive acompanhada pela 
chaverá Janine Gelley – chairperson 
do Departamento de Turismo. 
Fiquei super emocionada em ver e 
sentir que, uma daquelas pedrinhas 
onde pisava também me pertencia. 
Por isto tudo, estão de parabéns 
a WIZO Brasil e os seus Centros 
pela participação em Hadera. 
Vamos continuar unidas em prol do 
cumprimento dos objetivos de nossa 
Organização.
Suzana Grinspan
Diretora do Departamento de 
Promoções da WIZO Rio de Janeiro 

Cara Helena
Fiquei muito comovido com a 
oportunidade de lhe conhecer. O 
travar conhecimento com vossa 
excelência e os demais dirigentes 
da comunidade judaica do Rio 
de Janeiro foi extremamente 
enriquecedor e venho, por este 
meio e a título particular, do 
fundo do meu coração, agradecer 
profundamente todo o vosso 
acolhimento. Em especial, a 
forma como me abriram os 
vossos corações e casas. Este 
agradecimento é igualmente em 

nome da restante delegação do 
Estado de Israel, participante na 
última Conferência da ONU, que 
me incumbiu de vos agradecer as 
gentilezas com que nos agraciaram 
durante toda a estadia.
Foi com particular admiração 
que pude constatar a grande 
atividade exercida pelos 
membros da comunidade para a 
preservação da identidade judaica 
e a manutenção de uma estreita 
ligação com o Estado de Israel. 
Este vosso trabalho quotidiano é 
de suma importância na defesa 
dos interesses de Israel, tanto no 
plano político como internacional. 
Exemplo disto, foi o admirável 
sucesso obtido na recepção hostil 
ao líder iraniano na vossa cidade 
e o impacto que acarretou. Mesmo 
com um oceano entre nós a 

nossa força está na nossa união. 
A continuidade das relações 
entre Israel e as comunidades 
judaicas no mundo, é um dos 
pilares do sustento de Israel. É 
com entusiasmo e vontade que 
pretendo desenvolver a nossa 
colaboração, para o bem da 
comunidade do Rio de Janeiro, a 
qual tive tanto gosto em conhecer 
e, para o bem de Israel. Nunca 
é demais agradecer e como tal 
sublinho, mais uma vez, o vosso 
fantástico acolhimento.
Com amizade,
Gilad Erdan
Ministro de Proteção Ambiental 
de Israel
 
Estimada Tania,
Foi com alegria que recebemos o 
comunicado de que você assumiu 
a diretoria AVIV do Executivo 
da WIZO Brasil. Congratulamo-
nos com a recém Executiva, 
desejando-lhe uma gestão 
plena de êxitos e de grandes 
realizações. Com votos de um 
contínuo e profícuo trabalho, 
enviamos calorosos cumprimentos 
e o carinhoso abraço das chaverot 
da WIZO São Paulo. 
Atenciosamente,
Iza Mansur
Presidente
 
Cara Helena,
Como você solicitou, participei 
do lançamento do livro Eretz 
Amazonia, do Sr. Samuel 
Benchimol, que foi traduzido 
para o hebraico. Foi uma noite 
maravilhosa e interessante, e 
fiquei fascinada pela história da 

Foto de Daniel Geller

Gilad Erdan

cartas
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comunidade judaica no Amazonas. 
Tive o prazer de encontrar Nora 
Menav (filha de Mery) e sua família, 
e envio em anexo o e-mail que 
mandei para ela. Com carinho,
Tova Ben-Dov
Presidente WIZO Mundial

Cara Nora,
Foi uma experiência maravilhosa 
conhecer você, seu marido, seus 
filhos e seu irmão no lançamento 
do livro Eretz Amazônia de seu 
pai, que foi traduzido para o 
hebraico. Por favor, estenda 
nossa imensa gratidão à sua 
mãe, por fazer a conexão entre 

a WIZO e a Amazônia e por 
presidir a WIZO Amazonas por 
tantos anos. Eu fiquei muito 
empolgada por descobrir um 
capítulo desconhecido em nossa 
história judaica, e fascinada pela 
história da comunidade judaica na 
Amazônia remota, estabelecida no 
início do século 19. Comecei a ler 
o livro que você me deu, e é muito 
interessante. Sempre vou 
apreciá-lo. Por favor, me informe 
quando planejar outra visita a 
Israel, e podemos combinar de 
tomar um café. 
Com carinho,
Tova Ben-Dov 
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E
screvo esta mensagem ainda sob o 
impacto da perda de uma inesque-
cível chaverá e amiga, que durante 
décadas imprimiu um estilo de tra-
balho voluntário único e especial 

em nossa WIZO. Refiro-me à incrível pessoa de 
Suzana Starosta z’l.

Dotada de um senso de humor sagaz e perspi-
caz, Suzana tinha o dom de dis-
tribuir alegria por onde passava. 
Todos a reconheciam como uma 
líder capaz de aglutinar e motivar 
as pessoas em torno de um ideal. 
Suas expressões como “Olha só, 
gente” ou “Assim, ó, gente”, são 
por nós constantemente lembra-
das com saudade e carinho.

Com muito carisma, dotada 
de glamour, charme e encan-
to pessoal, Suzana conquistava 
a todos. Sabia afagar, valorizar 
e apreciar com a mesma doçura 
que demandava e cobrava. A WI-
ZO perdeu uma ativista insubs-
tituível, modelo para as chaverot 
atuais e exemplo para as ativistas 
do futuro.

RIO+20 - Participei, como 
representante da WIZO Mundial 
e da WIZO Brasil, da Conferência 
Rio+20, realizada no Rio de Janeiro. Podemos 
nos orgulhar de nossa luta e postura em relação 
à conquista das mulheres na sociedade atual. 
Nossa atuação as conscientiza do papel basi-
lar que exercem na comunidade e no mundo, 
valorizando-as e impulsionando-as em direção 

ao sucesso. Trabalhamos por uma sociedade mais 
justa e igualitária.

ENCONTRO - Tivemos, recentemente, uma 
reunião das vice-presidentes da WIZO Brasil, 
quando traçamos as estratégias para agilizar e 
potencializar o desempenho de nossas empreita-
das. Vivendo num país tão extenso e tão diversifi-
cado, foi com satisfação que observei o empenho 

de todas para estarem presentes: 
desde a vice-presidente do Pará 
até a do Rio Grande do Sul. O 
encontro retratou o comprometi-
mento de nossas líderes para com 
a instituição. Kol Hakavod a todas!

KINUS - Teremos no mês 
de novembro o Kinus da WIZO 
Brasil, a ser realizado no Rio de 
Janeiro. Todas vocês estão convi-
dadas a participar deste que será 
um grandioso evento. Esta é a 
melhor forma de outorgar apoio 
ao trabalho executado por nossa 
Federação. A força e o brilho de 
uma Federação decorrem do tra-
balho e da coesão de suas ativis-
tas. Somente assim alcançamos 
nossas metas, nossos objetivos e, 
como sempre ocorreu, somos re-
conhecidas pela WIZO Mundial 
pela excelência de nossa atuação. 

Conto com cada uma de vocês, pois vocês fazem 
a diferença!

Desejo a todas, um ano radiante. Que tenha-
mos sempre muito orgulho de quem somos.

Shaná Tová Umetuká!

trabalhaMos Por 
uMa sociedade Mais 
justa e igualitária

palavra da 
presidente   HELENA KELNER  

suZana tinha o 
doM de distribuir 
alegria Por onde 
Passava. todos a 

reconheciaM coMo 
uMa líder caPaZ de 

aglutinar e Motivar 
as Pessoas eM torno 

de uM ideal. 

a força e o brilho 
de uMa federação 

decorreM do 
trabalho e da coesão 

de suas ativistas.
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frança/israel

ENcONtRO ANtI-ExtREMIsMO
O rabino chefe ashkenazi, Yona Metzger reuniu-se, em Jerusalém, com Hassen 
Chalghoumi, um clérigo francês líder muçulmano. "Nós conversamos sobre a 
conexão ideológica entre o judaísmo e o Islã", disse Metzger, que prometeu visitar 
a mesquita de Drancy, nos arredores a norte de Paris. Foi a resposta dos dois 
líderes religiosos aos recentes ataques antissemitas na França. Imam Chalghoumi 
demonstra um discurso conciliatório em relação a Israel, mas tem recebido críticas 
e até ameaças de morte de alguns fiéis que o chamam de "o imã judaico."

lÍBia

BENs cONfIscAdOs dE judEus 
sERãO dEvOLvIdOs
A maioria dos judeus da Líbia partiu para Israel durante o 
final dos anos 1940 e início dos anos 1950. Aqueles que 
permaneceram foram expulsos por Muammar Khadafi 
no final dos anos 1960, e tiveram seus bens confiscados. 
Conversações sobre a restauração destas propriedades 
terão início no ano que vem. Já ficou definido apenas 
que os judeus que tiverem documentos comprovando 
suas posses vão recebê-las, depois dos muçulmanos que 
também tiveram suas terras confiscadas.  

eua

dEMItIdO POR cAusA dA BARBA
O judeu ortodoxo Fischel Litzman foi expulso da academia de polícia de Nova 
York a poucas semanas de se formar, por se recusar a aparar a barba. Litzman 
é hassídico e acredita que cortar a barba, como é exigido aos policiais, é 
proibido por Deus. O departamento de polícia aceita o uso de barba por motivos 
religiosos, mas estabelece limites para o seu comprimento.  O porta-voz da 
polícia de Nova York disse que  Litzman estava ciente das regras ao se alistar. 

rússia/hungria

cAsO WALLENBERG AINdA EM ABERtO
A Rússia vai continuar investigando as circunstâncias da morte do diplomata sueco Raoul Wallenberg, preso pelo Exército 
Vermelho em 1945 e morto no cativeiro dois anos depois. A afirmação foi feita depois que pés de porco sangrando foram colocados 
em seu memorial, na Hungria. Wallemberg é considerado um herói do holocausto por salvar milhares de judeus em Budapeste, 
fornecendo-lhes documentos de viagem suecos. Em 1947, as autoridades russas atribuíram sua morte a um ataque cardíaco, mas 
já se admite que ele provavelmente foi assassinado na prisão. 

Mundo Judaico
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entrevista   GABRIEL WEIMANN 
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invisível

a
era do ciberterrorismo e da ciberguerra já 

começou. israel é um dos alvos preferenciais 

e o brasil deve se preparar para um possível 

ataque. esta é a opinião do professor gabriel 

Weimann, da faculdade de comunicação da 

universidade de haifa, em israel. Weimann é considerado uma 

das maiores autoridades mundiais na relação entre terrorismo e 

internet, autor do livro "Terror on the internet: new arena, new 

challenges", no qual analisa o uso intensivo das novas mídias por 

organizações terroristas.

Weimann, que esteve no brasil em 2011 para uma série de 

encontros com autoridades brasileiras da área de segurança, 

afirma nesta entrevista à corrente que o combate ao 

terrorismo online é um desafio para governos e sociedade e 

que todos podem auxiliar neste esforço. 

Por renato aizenman

Uma gUerra 

especialista em terrorismo na 

internet afirma qUe tanto israel 

como o Brasil devem estar alertas 

contra este novo tipo de ataqUe

o TerrorisTa 

soliTário é uma 

nova Tendência, 

mas eles nunca 

esTão realmenTe 

sozinhos, há semPre 

um gruPo Por Trás, 

comunicando-

se com eles Pela 

inTerneT.
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O senhor acredita que a era da ciberguerra já 
começou?

Sim, já começou. É uma guerra invisível, mas 
perigosa. Nós não podemos vê-la, mas ela está 
ocorrendo no ciberespaço, entre um novo tipo de 
terrorista on-line e as agências de combate ao ter-
rorismo online.

O ataque terrorista contra judeus este ano em 
Toulouse, na França, foi um exemplo do que 
pode ser uma tendência?

De certa forma sim. É um tipo de ataque feito por 
pessoas isoladas, mas por trás delas há toda uma re-
de que a recrutou, treinou e enviou para as missões. 
Este tipo de terrorista solitário é uma nova tendên-
cia, mas eles nunca estão realmente sozinhos, há 
sempre um grupo por trás, comunicando-se com 
eles pela internet.

Como as células terroristas baseadas na internet 
são diferentes das convencionais?

As atividades na internet são mais difíceis de 
localizar, monitorar, impedir. Para um terrorista, é 
mais fácil se esconder no ciberespaço, onde não 
existem fronteiras, polícia, regras ou limites – e há 

uma garantia do anonimato e sigilo, o que é muito 
importante para eles.

Elas são mais perigosas e difíceis de combater?
A internet permite-lhes planejar ataques, 

radicalizar pessoas, recrutar novos terroristas e 
treiná-los on-line – tudo isso sem ser rastreado 
ou encontrado. Este terrorismo on-line é mais 
perigoso, não só porque é mais difícil de ser 
impedido, mas também porque pode envolver 
ataques cibernéticos em infra-estrutura, ener-
gia, tráfego e bancos. Estes sistemas são todos 
controlados por sistemas de computadores 
que podem ser alvos de um ataque cibernético 
terrorista.

Um terrorista hoje pode completar o ciclo 
completo, desde a doutrinação até o treina-
mento para executar um ataque, sem nunca 
ter contato físico com os seus mentores?

Claro. E isso aconteceu com freqüência nos últi-
mos anos. A maioria dos ataques recentes nos EUA 
e Europa foram realizados por estes terroristas in-
dependentes, seduzidos, treinados e enviados para 
suas missões através da internet.

é um TiPo de aTaque feiTo Por 

Pessoas isoladas, mas Por Trás 

delas há Toda uma rede que a 

recruTou, Treinou e enviou Para 

as missões. esTe TiPo de TerrorisTa 

soliTário é uma nova Tendência, 

mas eles nunca esTão realmenTe 

sozinhos, há semPre um gruPo Por 

Trás, comunicando-se com eles 

Pela inTerneT. sOBRE O AtAquE EM tOuLOusE

 entrevista  GABRIEL WEIMANN  
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O senhor acha que a luta contra o terrorismo 
online pode ser compatível com a privacida-
de na internet?

Deve haver uma busca pela melhor maneira de 
equilibrar a maximização da nossa segurança com 
um mínimo de censura e invasão das comunicações 
privadas. Para isso, será preciso haver um compro-
misso entre os dois lados.

Após seus contatos com as autoridades brasi-
leiras, o senhor acha que elas estão conscien-
tes destes perigos?

Acho que as autoridades brasileiras devem estar 
cientes das novas tendências, dos riscos potenciais 
para o Brasil, principalmente por causa de impor-
tantes eventos globais que ocorrerão no país, como 
a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Este tipo 
de evento costuma ser visado por terroristas inter-
nacionais e o Brasil deve preparar-se com a experi-
ência know-how e treinamento para combater este 
novo tipo de ataque.

A sociedade pode ajudar as autoridades? 
Claro! As pessoas podem monitorar con-

versas on-line, páginas no Facebook e vídeos 

do YouTube e comunicar às autoridades qual-
quer abuso dessas plataformas por grupos 
terroristas, na forma de doutrinação ou trei-
namento.

Israel está preparado para lidar com os 
ataques cibernéticos, desferidos tanto por 
países como por organizações terroristas?

Israel é um dos países mais avançados do 
mundo na área da computação e é constante-
mente ameaçado por diversos grupos terroris-
tas. A combinação desses dois fatores devem 
levar Israel a estar melhor preparado para o 
terrorismo online, tanto de forma defensiva 
como ofensiva.

O país já é alvo desse tipo de ataque?
Certamente.  Houve numerosos ataques a 

websites israelenses recentemente, obrigando 
os israelenses a erguer barreiras eletrônicas mais 
poderosas para protegê-los.

Israel também está usando armas cibernéti-
cas contra seus inimigos?

Não posso discutir este assunto abertamente.

Após o cerco 

que culminou 

com a morte 

do terrorista, 

Mohammed 

Merah,  em 

toulouse, 

autoridades 

francesas 

apuraram que 

ele era vinculado 

à Al qaeda e que 

pretendia cometer 

outro atentado



12 corrente corrente 13 

entrevista   ROBERt WIstRIcH 
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Professor da universidade de 
jerusalém diz que o senTimenTo 
conTra os judeus na euroPa 
aPenas mudou de forma

Marcelo NiNio
jerusalém - Para a folha de s. Paulo

a deMoniZação 
de israel 
aliMenta o 
antisseMitisMo
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O atentado em Toulouse foi descrito por al-
guns como um ato de fanatismo isolado, por 
outros como parte da ascensão do antissemi-
tismo na Europa. O que o sr. acha?

Em minha opinião esse ato assassino se in-
sere totalmente na lógica do jihad (guerra santa 
islâmica) contemporâneo. Em 1998, Osama bin 
Laden fez uma declaração, ignorada na época, em 
que dizia que o inimigo absoluto do islã é o que 
ele chamava de aliança entre judeus e cruzados, 
como ele se referia ao Ocidente cristão. Na época 
ninguém ligou. O mundo só começou a prestar 
atenção depois do 11 de Setembro.

Mas nos últimos dez anos nós vimos seguidos 
casos de ataques feitos por muçulmanos fanáticos 
e que muito frequentemente foram direcionados 
contra judeus e contra alvos não-judeus, como 
os atentados de Madri e Londres. Algumas vezes 
entre os atingidos também havia muçulmanos.

Esse tipo de ação não é novo. Talvez o único 
elemento novo nesses assassinatos de Toulouse 
seja a forma com que foi cometido, a sangue 
frio e direcionado contra crianças judias. Isso é o 
que causa mais choque. Foi um ato antissemita, 
mas também contra a França como símbolo do 
Ocidente.

Seu pretexto foi o envolvimento francês no 
Afeganistão e de que foi uma vingança pelas 
mortes de palestinos em Gaza, o que é uma 
ultrajante peça de propaganda. Mas é o tipo de 
propaganda que vem sendo engolida há tempos 
pela mídia ocidental.

Até a ministra do Exterior da União Europeia, 
Catherine Ashton disse quase a mesma coisa no 
dia do atentado, ao comparar a ação em Toulouse 
com Gaza e com um acidente de trânsito na Suíça, 
em que crianças morreram.

O sr. quer dizer que a mídia e os governos eu-
ropeus de alguma forma encorajaram esse tipo 
de ação?

Há anos observo na mídia europeia, e certa-
mente na francesa, uma tendência de apresentar 
a autodefesa de Israel contra o terrorismo como 
um genocídio contra o povo palestino. Isso é uma 
distorção grotesca da palavra genocídio. Se isso é 
repetido continuamente, cria-se uma justificação 
para esse tipo de matança, pois é exatamente assim 
que o criminoso justifica seus atos. O que é pertur-
bador é que as pessoas não vejam a conexão entre o 
atentado e o incitamento que é repetido por tantos 
anos, às vezes sutil, às vezes diretamente.

A Al Qaeda emitiu um comunicado afirmando 
que o terrorista pertencia à rede. Isso significa 
que há risco de novos atentados parecidos?

É claro que pode acontecer de novo. Há muitas 
semelhanças entre esse ataque em particular e 
outros exemplos, como os atentados em Londres 
e Madri, em que os terroristas eram muçulmanos 
nascidos na Europa. No caso de Toulouse, um ci-
dadão francês de origem argelina.

Em todos os casos haviam recebido doutri-
namento no Paquistão e no Afeganistão para se 

o atentado ocorrido em março deste ano em Toulouse, na frança, em que três crianças judias e um rabino foram 

executados por um muçulmano francês, mostrou que o antissemitismo está vivo na europa, alimentado por islamitas 

radicais sob a cumplicidade de partes da mídia e dos políticos.

esta é a avaliação do professor robert Wistrich, chefe do centro internacional de estudos do antissemitismo, da 

universidade de jerusalém, e um dos maiores estudiosos do mundo no tema. nesta entrevista, ele diz que, desde 

o holocausto, o antissemitismo sofreu uma metamorfose na europa e hoje a principal força por trás dele é o islã 

fundamentalista, ao qual pertencia o terrorista de Toulouse.
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tornarem jihadistas. Pode acontecer na Espanha, 
na Alemanha e em qualquer país dentro ou fora da 
Europa, nos EUA ou na América Latina.

Infelizmente a polícia francesa não conseguiu 
capturar esse assassino vivo, para sabermos se 
fazia parte de uma rede terrorista. Um dos efeitos 
de a Al Qaeda ter sido desalojada de sua base no 
Afeganistão é que há células do grupo em diferen-
tes países e elas se tornaram bem mais autônomas.

Com as conexões possíveis hoje graças à inter-
net e outras tecnologias modernas, é possível agir 
por conta própria. São células motivadas pela ideo-
logia da Al Qaeda e que não precisam de ninguém 
para lhes dizer o que fazer. (Leia entrevista sobre 
este tema com o especialista Gabriel Weimann 
nesta edição.)

A palavra antissemitismo significa ódio aos 
povos semitas, que também incluem os árabes. 
O conceito precisa ser redefinido?

Há vinte anos eu defini o antissemitismo como 
"o mais antigo ódio". O meu argumento é que, 
de todos os tipos de ódio, e há muitos, o antisse-
mitismo é o mais antigo. Remonta a 2 mil anos, a 
mesma idade da diáspora judaica.

O antissemitismo, embora tenha algumas se-
melhanças com ódio a estrangeiros, tem elemen-
tos específicos. É preciso cuidado para não se 
deixar confundir pelo infeliz termo "semitismo". 
Na verdade o certo seria usar o termo ódio antiju-
deu, ou judeofobia. Porque o semitismo não é um 
conceito lógico, é um termo racista que foi criado 

no fim do século 19 por antissemitas que não se 
referiam aos árabes.

Quando falavam de semitas se referiam aos 
judeus, mas queriam que seu ódio soasse de al-
guma forma mais respeitável ou científico, o que 
obviamente não é o caso. O que é particularmente 
perigoso no antissemitismo dos últimos cem anos 
e está muito vivo hoje, são as teorias conspirató-
rias. Que os judeus têm um plano para controlar 
o mundo, que controlam a mídia, os bancos, os 
governos, a política externa dos EUA, por exemplo. 
Os judeus costumavam ser acusados de conspirar 
a favor do comunismo, mas isso saiu de moda.

Islamofobia e judeofobia tem origens comuns?
Do ponto de vista analítico é preciso fazer uma 

separação. Porque a islamofobia, como diz o termo, 
é o medo do islã como religião, principalmente. 
Não nego que haja medo e ódio ao islã, e que ele 
está crescendo. Ações como a de Toulouse certa-
mente vão intensificar esse sentimento. Isso não 
justifica o ódio aos muçulmanos, porque a maioria 
deles obedece à lei e certamente não se identifica 
com essas ações.

O problema é que há grupos muçulmanos 
fanáticos que propagam essas doutrinas funda-
mentalistas que descrevem todos os não-muçul-
manos como hereges e inimigos do islã. O antis-
semitismo tem origens bem diferentes, porque é 
baseado na fantasia do judeu, no judeu imaginá-
rio, na imagem do judeu herdada de séculos de 
história, e que continua viva.

jornais franceses 

destacaram o 

atentado no 

qual, em nome 

do ódio, foram 

assassinados sete 

inocentes
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É uma expressão muito mais potente de ódio. 
Apesar disso, há casos em que os ódios são pa-
ralelos. E talvez esse evento em Toulouse seja o 
caso, porque o assassino alvejou judeus e também 
soldados muçulmanos que considerava traidores 
do Islã. Não é o mesmo que matar crianças judias, 
mas há um paralelo.

Em movimentos fascistas há pessoas que 
odeiam tanto judeus como muçulmanos, porque 
são vistos como estranhos a sua cultura, mas não é 
o mesmo tipo de ódio.

Em relação aos judeus há uma suspeita, em-
bora eles sejam em número muito menor que 
os muçulmanos. Hoje há entre 35 e 40 milhões 
de muçulmanos na Europa e apenas um milhão 
de judeus. E ainda assim, o antissemitismo, em 
muitos países, é provavelmente mais forte que a 
islamofobia.

Segundo as estatísticas, num país como a Fran-
ça, nos últimos cinco ou seis anos, o número abso-
luto de ataques antissemitas foi muito maior que 
os ataques racistas em geral e contra os muçulma-

nos. E há dez vezes mais muçulmanos na França 
do que judeus.

Há paralelos entre o antissemitismo na Europa 
de antes do Holocausto e de hoje?

Hoje é bem mais sutil. O tipo clássico de an-
tissemitismo, que existia em quase toda a Europa 
antes do Holocausto, foi para o subterrâneo. Aos 
poucos começou a reaparecer na superfície, na vida 
social, em conversas privadas.

Eu lembro porque cresci na Europa e era muito 
visível na escola, até na universidade, mas não era 
politicamente ativo porque não era respeitável. E 
isso tem a ver com o Holocausto e com o estabele-
cimento de Israel, que no começo era visto positi-
vamente em muitos países da Europa.

Essas reações mudaram e o antissemitismo 
tradicional passou por uma metamorfose, em que 
foi absorvido sob o rótulo de hostilidade a Israel. A 
maior razão para isso é que não há lei em nenhum 
país contra ataques a Israel, mesmo de forma di-
famatória. Se alguém ataca judeus, chama alguém 
de judeu sujo em público, por exemplo, em muitos 
países pode até ser preso. Se for um político, pode 
ser o fim de sua carreira. Mas você pode demonizar 
o sionismo ou Israel o quanto quiser e não há pu-
nição nem condenação. Você pode até ser aplaudi-
do por isso. As pessoas que têm fortes sentimentos 
contra judeus acharam a cobertura perfeita.

Ativistas pró-arabes dizem que deve-se separar 
as críticas a Israel do antissemitismo. Como o 
sr. faz a distinção?

se alguém aTaca judeus, chama alguém de 

judeu sujo em Público, Por exemPlo, em muiTos 

Países Pode aTé ser Preso. se for um PolíTico, 

Pode ser o fim de sua carreira. mas você Pode 

demonizar o sionismo ou israel o quanTo 

quiser e não há Punição nem condenação. você 

Pode aTé ser aPlaudido Por isso.
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Claro que dizem isso. Se admitirem que há al-
gum elemento antissemita no que fazem, isso teria 
um impacto negativo. Por isso, é imperativo negar. 
Mas eles não entendem necessariamente o que 
estão fazendo. Se você constantemente demoniza 
um Estado em que a maioria da população é de 
judeus, você está de alguma forma fazendo uma 
difamação do povo judeu, é inescapável. Se você 
prega o fim desse Estado, na verdade está pregan-
do um novo genocídio.

Essa não é uma forma de deslegitimar as críti-
cas a Israel?

Pela minha experiência de viver neste país e 
conhecendo muitas pessoas envolvidas em muitas 
dimensões, nunca encontrei um israelense que 
chama alguém de antissemita por que criticou Is-
rael. Às vezes israelenses reagem a críticas injustas 
de forma emotiva e as chamam de antissemita, 
mas é uma minoria.

O sr. escreveu que o antissionismo é hoje a for-
ma mais perigosa de antissemitismo? Por quê?

Um dos elementos mais fortes do antissemitis-
mo moderno, seja nacionalista, marxista-leninista 
ou árabe-islâmico é que eles acreditam em uma 
conspiração judaica. Já foi contra o cristianismo, 
contra a cultura nacional, contra a economia, todo 
tipo de coisa.

Antissemitas acreditam em uma conspiração 
judaica. Mas a verdade sempre foi que a única 
conspiração que existiu até hoje foi uma conspira-
ção antissemita, para remover, expulsar ou matar 

judeus. Às vezes é uma conspiração real, às vezes é 
imaginária. Mas faz parte de um desejo de alvejar 
os judeus e isso é deliberado, não é espontâneo.

Muitas pessoas comuns em países onde há 
hostilidade contra Israel ou judeus, não com-
partilham esse sentimento, mas quando há uma 
campanha orquestrada de desinformação cria-se 
hostilidade. Isso se chama incitamento. E há muito 
disso acontecendo pelo mundo hoje. Israel tem 
que se defender de todo tipo de falsas acusações, 
que são feitas quase todo dia.

Qual a principal força por trás do antissemitis-
mo hoje?

Os islamitas, onde quer que estejam, seja a 
Irmandade Muçulmana do Egito ou em outras 
partes do Oriente Médio, sejam os jihadistas estilo 
Al Qaeda, seja o islã wahabista da Arábia Saudita, 
que com seus petrodólares construiu mesquitas e 
centros comunitários pelo mundo, seja os prega-
dores do ódio locais, supostamente baseados no 
Corão, mas eles também falsificam o Corão. Esses 
são os mais ativos, violentos e assassinos tipos de 
ódio hoje.

Mas há muitas outras forças. Existe a cumplici-
dade de esquerdistas, que dizem ser apenas contra 
Israel, mas com frequência apoiam esses grupos, 
como Hamas e Hizbollah, em manifestações. Toda 
vez que há uma guerra ou um confronto no Orien-
te Médio, como a guerra de 2009 em Gaza, ou a 
segunda guerra do Líbano em 2006, vemos esses 
esquerdistas gritando "Israel assassino" e apoian-
do os elementos islamitas radicais.

corrente
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Há também a extrema direita, com uma forma 
mais tradicional de antissemitismo e muitos deles 
são também islamofóbicos. Há ainda um quarto 
tipo, que é particularmente insidioso e muito ra-
ramente identificado apropriadamente, que é o 
neoliberal, um tipo de antissemitia "iluminado", 
que não apenas é veementemente contra Israel 
por causa de suas políticas, mas que ataca a própria 
base do país, questionando por que deveria haver 
um Estado judeu.

Tratam o judaísmo de forma derrogatória, 
falam sobre a Bíblia como se fosse um manual 
para o genocídio, julgam Israel de uma forma 
que jamais julgariam outro país. E isso é feito por 
liberais, que dizem ser defensores dos direitos 
humanos, de liberdades individuais. Mas que 
aplicam um padrão especial para Israel que não 
usam para julgar nenhum outro país.

Israel é o único país cujo fim é desejado aber-
tamente. Qualquer um que declara que Israel 
deve desaparecer ou que é a causa de todos os 
problemas do Oriente Médio, ou que Israel foi 
um erro histórico, na minha opinião está na ver-
dade sendo cúmplice de um genocídio potencial.

Dizer que Israel foi um erro constitui antisse-
mitismo?

Se você diz sobre um Estado já existente, com 
uma população de 7 milhões, que ele é um erro, 
você está implicitamente dizendo que não deve-
ria estar lá. Algumas pessoas são mais explícitas, 
dizendo que é preciso contribuir para o seu desa-
parecimento, isso para mim é não só uma calúnia, 
é muito mais sério, porque diz que um Estado não 
tem o direito moral de existir, e por isso é uma 
forma de incitamento e pode levar a resultados 
terríveis.

Neste sentido eu acho que é antissemita e po-
de alimentar o antissemitismo, porque se alguém 
diz que foi um erro está basicamente culpando-o 
por tudo o que deu errado na região. E também 
singulariza Israel, porque as pessoas que falam 
isso nunca falam dos países vizinhos, isso é um 
erro histórico.

A Jordânia, por exemplo, é em muitos senti-
dos um Estado muito mais artificial que Israel, 
mas ninguém fala que é um erro histórico, não 
falam sobre a Síria, o Egito, ou qualquer outro 
país. Embora não seja o antissemitismo tradicio-
nal, em última análise, alimenta a mesma coisa, 
o desaparecimento dos judeus, recusar a sua 
existência coletiva.

Crítica a Israel é algo praticado todos os dias 
dentro do país. Todos criticam, incluindo eu. Não 

há Também a exTrema direiTa, com uma 

forma mais Tradicional de anTissemiTismo e 

muiTos deles são Também islamofóbicos. há 

ainda um quarTo TiPo, que é ParTicularmenTe 

insidioso e muiTo raramenTe idenTificado 

aProPriadamenTe, que é o neoliberal, um TiPo 

de anTissemiTia "iluminado"

Morador de 

Midwood (EuA), 

em protesto 

pacífico contra 

ataques de 

neonazistas à 

comunidade 

judaica local

 entrevista  ROBERt WIstRIcH



18 corrente corrente 19 

há um único dia sem que critiquemos algum 
aspecto da sociedade, seja a cultura, ou o governo. 
Mas isso é prática democrática normal. Mas quan-
do uma pessoa nega a existência de Israel não tem 
nada a ver com crítica.

As pessoas que criticam as políticas de Israel, 
tudo bem, não há nenhum problema, contanto 
que elas apliquem o mesmo julgamento para ou-
tros países. Eu estou falando de atitudes e reações e 
declarações e ações que buscam negar a existência 
de Israel como Estado.

Israel foi criado para proteger os judeus do 
antissemitismo. Acabou virando motivo de 
antissemitismo?

Há uma ironia histórica, mas não trágica, por-
que a mais importante conquista de Israel em 
relação a seu objetivo original foi pôr um fim às 
verdadeiramente trágicas condições dos judeus 
na véspera do Holocausto e durante, em que eles 
eram impotentes.

Quando os alemães e depois seus colaborado-
res decidiram que iriam exterminar os judeus da 
Europa, não havia nada que eles pudessem fazer, 
porque não tinham um Estado, um território, um 
Exército, qualquer existência política.

Neste sentido, apesar de Israel ser o foco de 
outro tipo de antissemitismo hoje, não é exata-
mente o mesmo tipo de 70 anos atrás, é um ponto 
relativamente pequeno diante do fato de que Israel 
pode se defender, o que o povo judeu não podia 
fazer há 70 anos.

As ações do governo israelense citadas pelos 
terroristas, como a ocupação dos territórios 
palestinos, contribuem para o aumento do an-
tissemitismo?

Eu categoricamente rejeito, com base em anos 
de pesquisa, a proposição de que há uma conexão 
real entre ocupação e antissemitismo.

Há só uma ligação: essa foi a principal fonte 
da campanha de desinformação e intoxicação 
promovida pelos palestinos e árabes na opinião 
pública internacional, fazendo com que Israel 

seja continuamente condenado. No chamado 
Conselho de Direitos Humanos da ONU, 75% 
de todas as condenações são direcionadas contra 
um pequeno país, cujo desrespeito aos direitos 
humanos é minúsculo se comparado aos abusos 
em grande escala cometidos todo dia no Oriente 
Médio e outras partes do mundo, que nunca são 
discutidos.

Nesse sentido, a ocupação, indiretamente, ali-
menta o antissemitismo. Mas acho que não é a 
razão, porque o antissemitismo palestino existia 
bem antes da guerra de 1967. E se você ouvir as 
declarações vindas do mundo árabe nas semanas 
anteriores à Guerra dos Seis Dias, quando não 
havia territórios ocupados, você percebe que o 
objetivo era a aniquilação do Estado judeu. Muito 
da retórica era antissemita. Isso não mudou.

Se Israel sair dos territórios amanhã, nada 
mudará?

O que mudará, e isso poderá surpreendê-lo e 
chocar certas pessoas, mas estou absolutamente 
convicto disso, é que se Israel cometer esse erro 
gigantesco, cujo único resultado seria tornar uma 
guerra total no Oriente Médio mais provável, 
acredito que teríamos, num curto prazo, uma in-
tensificação da retórica de demonização.

Toda vez que Israel se retirou de qualquer ter-
ritório nos últimos 20 anos, não houve fim para 
o incitamento. Saímos do sul do Líbano apenas 
para que o Hizbollah, que é uma organização 
profundamente antissemita, tomasse o controle 
do sul do Líbano, e hoje de todo o país.

A retirada de Gaza criou o "Hamastão", o Es-
tado do Hamas, que em sua constituição tem vá-
rios parágrafos antissemitas. Alguns até baseados 
nos Protocolos dos Sábios do Sião [texto forjado 
na Rússia czarista descrevendo uma conspiração 
judaica para controlar o mundo], cujo objetivo é 
varrer Israel do mapa, assim como o Irã faz há 
trinta anos. Esses grupos estão esperando mais 
uma retirada, porque qualquer concessão de Isra-
el será vista como sinal de fraqueza e levará a uma 
guerra total de consequências desastrosas.



20 corrente corrente 21 



20 corrente corrente 21 

Águas 
profundas

José loNdoN

O 
estudo da Torah vem se tornando historicamente uma das prati-

cas mais observadas pelo povo judeu. em torno do texto bíblico, 

reúne-se diariamente uma legião de pessoas no mundo inteiro, 

dispostas a entender seu conteúdo, decifrar seus mistérios e 

compreender seus ensinamentos. 

Segundo a tradição, essa é, inclusive, a forma correta de se estudar a Torah, (no 
mínimo em duplas - chavruta) de modo a estimular o debate e evitando assim 
”verdades absolutas”.

O resultado desses encontros é a produção de um incontável numero de comen-
tários pertinentes (sempre que feitos com o devido respeito e reverência), que pos-
sibilita, tanto a leigos quanto aos mais estudiosos, uma aproximação extremamente 
saudável com seu teor. 

Esses comentários vão desde as simples reflexões pessoais até as mais brilhantes 
prédicas rabínicas feitas nos púlpitos das sinagogas. Muitas vezes, o impacto dessas 
falas tem o poder de criar processos transformadores em seus ouvintes.

No passado, a coletânea dos comentários feitos pelos sábios, gerou novas litera-
turas (como a Mishna e a Guemara), nas quais encontramos um riquíssimo material 
para melhor entendermos a sabedoria dos textos sagrados.

religião
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A tradição nos ensina que existem quatro 
formas de estudar as escrituras:

PSHAT -פ (literal); REMEZ -פ (alusivo); 
DRASH - (interpretativo) e SOD- (oculto).

No Pshat, nos ocupamos com o a literalidade do 
texto. É como se estivéssemos lendo uma estória, 
mas ao contrário do que possa parecer, essa abor-
dagem não é tão simples, uma vez que não tendo 
contato direto com o Autor, não existe literalidade 
absoluta. Nesse estudo, temos que sentir a textura 
do que está escrito, seria como desnudar (leafshit em 
hebraico) o texto. Serve de âncora também para não 
“viajarmos” demais.

Em Remez, aprofundamos a experiência e de-
vemos ficar atentos às dicas do texto. As palavras 
são alegorias e como alusões, servem de referên-
cias ao entendimento do que está escrito. Valem 
metáforas, parábolas e outros recursos para ler-
mos as entrelinhas.

Em Drash, descobrimos o significado do texto 
através de interpretações. Todas as experiências 
de vida servem de fonte para encontrarmos 
simbolicamente “contextualidade” no texto. Os 
mestres chassidicos estão sempre presentes com 
suas estórias e midrashim.

Em Sod, cada letra, cada palavra, cada passuk 
(versículo) e assim por diante, ganha um significa-
do místico. Seria como ler o que não está escrito. 
Até mesmo no branco do pergaminho buscamos 
mensagens. O relevo e a forma das letras e como se 
combinam, são cuidadosamente examinados.

O acrônimo formado com a primeira letra de 
cada uma dessas abordagens forma a palavra PAR-
DES (pomar) e nos remete ao deleite de uma visita 
a esse tão aprazível lugar, aonde nossos sentidos 
são aguçados ao extremo, diante de tantos aromas, 
sabores e texturas.

Mas, como na estória dos quatro sábios que vi-
sitam o Pardes, se não tomarmos o devido cuidado, 
podemos acabar sucumbindo, enlouquecendo ou 
nos tornando hereges. O ideal seria sairmos sãos 
dessa incursão. Grandes saltos entre essas formas 

de estudo pode acabar resultando em algum desses 
riscos à integridade. Isso não quer dizer que o Cria-
dor tenha ditado o Livro Sagrado para ser escrito 
pela mão de Moises, para apenas um seleto grupo 
de privilegiados. 

Os ensinamentos estão ali e são acessíveis a to-
dos, e é assim que está escrito:

“Porque este mandamento que hoje te ordeno, 
não te é encoberto nem está longe de ti.
Não está nos céus para dizeres: Quem subirá 
para nós aos céus, que o traga a nós e nos faça 
ouvi-lo, para que o observemos?
Nem está além do mar, para dizeres: Quem 
passará por nós além do mar, para que o traga 
a nós e nos faça ouvi-lo, para que o observemos?
Pois a coisa está muito perto de ti, na tua boca e 
no teu coração, para que a observes”.
Deuteronômio – 30: 11-14

O ser humano tem uma atração natural pelo 
oculto, pelos segredos e pelo místico, mas, perse-
guir essas fórmulas sem um embasamento, pode 
se tornar uma armadilha na busca pela amplia-
ção da consciência. A falta de alicerces provoca 
desmoronamentos e nos torna espiritualmente 
inconscientes.

Como numa experiência de mergulho em 
águas profundas, aonde nos deparamos com 
imagens surpreendentes, novas formas de vida e 
deslumbramento diante da imensidão, é sempre 
importante ficarmos atentos ao momento de 
voltar à tona. 

Cada momento de nossas vidas permite um 
novo enfoque nessa inesgotável fonte de estudos, 
sendo o ciclo de leitura e estudo da Torah perma-
nente e sua cronologia atemporal. Dessa forma, 
o texto bíblico é sempre atual e contemporâneo, 
possibilitando infinitas re-leituras de uma parashá 
(porção semanal) da Torah, cada vez com novos as-
pectos tanto de seus personagens como dos fatos 
que nela aparecem.

José London é Professor de Estudos da Parashá do 
Centro Cultural Midrash (www.midrash.org.br)

 religião   
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conheça o trabalho 
Wizo no brasil 
e no mundo.

Acesse: www.wizobrasil.com.br
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BerNardo sorJ 

l Por termos julgado os outros de forma 
 apresada e fomos injustos. 
l Por termos julgado de forma imprudente 
 e causamos prejuízo. 
l Por termos julgado sem refletir, e ofendemos.
l Por termos julgado sob efeito da cólera 
 ou do medo e agimos errado.
l Por termos usado o poder no lugar 
 do julgamento e oprimimos.

ROSH HASHANA
YoM KiPur
Yom kipur é o dia que refletimos sobre nossos atos que exigem perdão.  

refletir sobre o perdão é refletir sobre como julgamos, pois são nossos  

os julgamentos errados que nos levam ao arrependimento, que exigem 

que nos perdoemos.  

religião
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l Por termos julgado de forma preconceituosa 
 e humilhamos.
l Por termos julgado de forma dogmática
 excluindo os que pensam diferente.
l Por termos julgado em função dos outros 
 e não do que sentimos e erramos.
l Por termos julgado olhando a forma e 
 não o conteúdo e fomos banais. 
l Por termos julgado quando o que 
 deveríamos ter feito era só compreender. 

Porque o dia do perdão deve ser o dia em que 
propomos mudar nossa forma de julgar.

l E sermos mais prudentes e menos afobados. 
l E sermos mais compreensivos e menos 
 preconceituosos
l E sermos mais cautelosos e menos 
 apressados. 
l E sermos  mais curiosos e menos dogmáticos.
l E sermos mais generosos e menos egoístas.
l Valorizando  o essencial e não o supérfluo.
l Protegendo nossos interesses sem
 pisar nos outros. 
l Levando em conta nossos sentimentos 
 sem perder a noção de justiça.  
l Superando nossos preconceitos que são uma  
 couraça empobrecedora. 
l E não permitindo que os medos nos dominem.

De forma que possamos chegar ao próxi-
mo Yom Kipur tendo julgado menos e com-
preendido mais, tendo acumulado menos 
arrependimentos e mais atos de amor, produ-
zido menos dor e mais satisfação por  termos  
feito o bem. 

Sempre lembrando as palavras do profeta Isaias:

“Seria este o jejum que eu escolheria, que o 
homem um dia aflija a sua alma, que incline a 
sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de 
si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia 
aprazível a Deus?

Porventura não é este o jejum que escolhi, que 
soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as 
ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos, 
e despedaces todo o jugo?

Porventura não é também que repartas o teu 
pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres 
abandonados; e, quando vires o nu, o cubras, e não 
te escondas da tua carne?” 

Porque queremos ser melhores, vale a pena 
viver e brindar:
Shehechyanu, ve´quimanau ve�higuianu lazman haze.

Que vivemos, que existimos,  que chegamos,  
a este momento.

 religião 
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Vai Embora da Casa 
de Teus Pais
Bernardo Sorj
Civilização Brasileira
 
Como encontros inesperados, 
relacionamentos que fracassam 
e ideologias políticas podem 
mudar a vida de um jovem 
judeu nascido no Uruguai, 
marcado por um lar pobre, um 
pai traumatizado pela perda 
de parentes no Holocausto 
e uma mãe frustrada pelo 
declínio social da família? 
Nesta fascinante narrativa 
que une biografia e história, 
aventura e reflexão, o sociólogo 
e professor Bernardo Sorj, - 
eleito Homem de Ideias 2005, - leva o leitor em uma viagem ao seu passado, 
narra aventuras pessoais e coletivas e reflete sobre as ilusões, os equívocos 
e os acertos de uma época na qual os jovens acreditavam ser possível uma 
transformação radical da sociedade.

O Livro Neurótico de Receitas
Ana Cecília Carvalho
Ophicina de Arte & Prosa
 
Além de psicanalista, professora e escritora, a chaverá 
WIZO de Minas Gerais, Ana Cecília Carvalho, é autora 
e co-autora de diversos outros livros. A cozinha é, para 
ela, uma faceta de sua identidade. Em particular, a 
de psicanalista, aparece a cada página do livro: fazer 
comida, analisar e ensinar constituem “atos de amor”, 
que requerem paciência, inventividade – e uma dose 
considerável de tolerância à frustração.
Os cinquenta capítulos. (alusão ao tempo usual das 
sessões), recheados de humor e pitadas de uma 
sabedoria duramente conquistada no decorrer da vida, 
temperam as receitas, frequentemente precedidas por 
breves explicações sobre 
o conceito que lhes serve 
de qualificativo. São 
divertidas piscadelas 
ao leitor familiarizado 
com a Psicanálise, mas 
igualmente proveitosas 
para quem nela se inicia, 
pois acabam formando 
um conciso dicionário 
das principais noções de 
disciplina. Utilíssimas, 
também, para quem 
espera a torta assar ou que cresça o suflê.
Com este livro, Ana Cecília oferece uma original 
contribuição entre comida e psicanálise.

Novas receitas da Idishe Mame
Lucia Igel e Regina Fichiman
 
Incentivadas pelo sucesso do primeiro livro de receitas, “Cozinhando com a Idishe 
Mame”, cujas duas edições rapidamente se esgotaram, as chaverot da WIZO São 
Paulo, Lucia Igel e Regina Fichiman, saíram a campo para pesquisar e experimentar 
novas receitas. O maravilhoso resultado é um compilado com mais de 200 pratos, 
registrando a versatilidade da culinária judaica.

livros

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

Rua Regente Fei jó 100 -  Tel . : 2224 4600
aninio@openl ink.com.br
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judeus PorTugueses foram ProTagonisTas 
no mundo do açúcar, em Pernambuco, 
duranTe o domínio holandês

TâNia NeuMaNN KaufMaN

história
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Nos séculos XVI–XVII, na 
história das trocas co-
merciais intercontinen-
tais, o açúcar brasileiro 
teve um papel funda-

mental na construção de um padrão cultural que 
definiu não só as fronteiras geopolíticas, mas, 
também – ao regular os espaços da produção, do 
consumo e da distribuição do produto, subordi-
nados a leis e restrições religiosas –, criou uma 
cultura singular com raízes na interculturalidade. 
Negros, índios, europeus de origem judaica e, 
principalmente os portugueses deixaram suas 
marcas num mundo dominado pela sacralida-
de da “salvação da alma” mesmo que mandan-
do outras para o inferno do fogo da punição 
por heresia. 

Foi neste quadro que os judeus ibéricos entraram 
no mundo do açúcar. Mesmo na clandestinidade 
espalharam-se, multiplicaram-se, transformaram as 
terras desprezadas pela nobreza portuguesa em 
campos produtivos de cana. Construíram engenhos, 
fabricaram açúcar e colocaram-no na vasta rede de 
relações comerciais familiares baseadas na Europa 
não católica. Embarcaram o “ouro branco” para os 
portos mais importantes do mundo nas urcas ho-
landesas e embarcações fabricadas em estaleiros de 
judeus. Eles tinham o dinheiro para financiar desde 
o plantio até a chegada à mesa do europeu e eram 
especialistas na tecnologia do fabrico do açúcar. 

A força da cultura sefaradi deixou o seu legado 
na interação entre o mundo judaico e o mundo da 
cultura local. A cultura canavieira foi um meio de 
consolidação do poder colonial português nas terras 

brasileiras. Paradoxalmente, foi, também, a forma de 
fixação dos cristãos novos e judeus que fizeram des-
tas terras tropicais seus novos lares. Aqui chegaram 
e aqui ficaram até hoje. 

Todavia, diante da extensiva presença deste 
grupo nos engenhos espalhados na região é justo 
acrescentar que foi determinante o papel daqueles 
personagens em toda a cadeia produtiva da eco-
nomia açucareira. Já em meados do século XVI, a 
costa nordestina centralizava toda a atividade no 
Brasil. Pernambuco foi uma das mais bem suce-
didas de todas as capitanias, graças à política do 
donatário Duarte Coelho nos processos de trans-

MEsMO NA cLANdEstINIdAdE EsPALHARAM-sE,
MuLtIPLIcARAM-sE, tRANsfORMARAM 
As tERRAs dEsPREZAdAs PELA NOBREZA 
PORtuGuEsA EM cAMPOs PROdutIvOs dE cANA.

dEsdE 1630, Os judEus PORtuGuEsEs dE 

AMstERdã EsPALHARAM-sE PELO NORdEstE 

dEdIcANdO-sE, sOBREtudO, AOs NEGócIOs dO 

AçúcAR, quE, POR MuItO tEMPO, fOI uMAs 

dAs PRINcIPAIs RIquEZAs dAquELA REGIãO

 história  
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ferência de recursos financeiros e agentes com 
habilidades especializadas vindos de Portugal, de 
Galiza e das Canárias. 

Se nos anos iniciais a comercialização do açú-
car ficou em poder dos portugueses e de alguns 
investidores alemães, no princípio do século 
XVII a maior parte do açúcar era transportada 
nas urcas holandesas, com destino aos portos do 
norte europeu.

Desde 1630, os judeus portugueses de Ams-
terdã espalharam-se pelo Nordeste dedicando-se, 
sobretudo, aos negócios do açúcar, que, por muito 
tempo, foi umas das principais riquezas daquela 

região. Com o fim do domínio holandês e a reto-
mada de Pernambuco pelos portugueses em 1654, 
uma nova “passagem” conduz um dos grupos de 
refugiados saídos do Recife até Nova Amsterdam 
– mais tarde, Nova Iorque. A razão foi a mesma: 
a intolerância pela qual seus ancestrais haviam 
sido expulsos da Península Ibérica. Só que, desta 
vez, além das singularidades do judaísmo na ba-
gagem, o grupo levava o conceito de “cidadania”, 
apreendido e aprendido no curto espaço do tempo 
de Maurício de Nassau como governador do Bra-
sil Holandês. Daqui partiram e lá ficaram, dando 
início à Congregação Shearit Israel, até hoje ativa. 

Recife no século 

xvII, retratada 

em duas cenas 

pelo pintor 

holandês 

franz Post
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É 
significativo o número de en-
genhos que tiveram o controle 
de cristãos-novos e judeus e o 
funcionamento disfarçado de si-
nagogas espalhadas pelas ruas da 

vila do Recife e seus arredores. Ribemboim, em um 
levantamento feito em 1995 lembra que, de prefe-
rência, as sinagogas eram erguidas nos engenhos¹. 
Recentemente, achados arqueológicos, numa área 
da mata sul, mostraram indícios da existência de 
um local de purificação espiritual (micvê) nas ruínas 
de uma antiga casa de engenho. 

Embora os vínculos religiosos e sócio-comu-
nitários da população ibérica daquela época es-
tivessem desfeitos com a passagem dos séculos, 
a teia cultural mostra-se, até hoje, resistente e 
unifica os sobreviventes através de novos perso-
nagens que emergem da clandestinidade se auto-
-identificando como descendentes dos antigos 
cristãos-novos. É possível haver uma relação com 
costumes e tradições de uma cultura e de uma 
língua herdada dos judeus ibéricos. 

No nordeste do Brasil, eles foram gradativa-
mente se incorporando como parte do patrimônio 
material e imaterial brasileiro. O professor Marcos 
Albuquerque, importante arqueólogo da Univer-
sidade Federal de Pernambuco relata que em suas 

viagens pelo interior do nordeste e norte do Brasil 
é muito comum ver túmulos nas margens das 
estradas, sem cruzes e com pedrinhas em cima, 
como é o costume judaico. 

Há também inúmeros relatos de pessoas que 
vivem no sertão mencionando, entre outros costu-
mes, a forma de sepultamento de origem judaica, 
ou seja, o falecido é enterrado apenas envolto em 
mortalha sem caixão e sem símbolos (cruzes, por 
exemplo). Muitas vezes, estas pessoas enfatizam 
que foi um desejo exposto à família quando se per-
cebiam próximos ao passamento. 

Ainda existem os vestígios de antigas edifica-
ções que guardam parte dessa história. A Sinagoga 
Kahal Zur Israel, na antiga Rua dos Judeus no Bair-
ro do Recife, o engenho Camaragibe no município 
do mesmo nome, a casa de Branca Dias em Olinda 
e tantos outros espaços físicos. O apego às tradições 
da kashrut (leis dietéticas judaicas) identificadas 
em denúncias contra os cristãos-novos do século 
XVI–XVII permaneceram, em muitos casos, de 
forma inconsciente nos costumes alimentares da 
população em Pernambuco e em outros estados do 
nordeste do Brasil. 

Muitas informações foram reveladas nas histó-
rias contadas às autoridades religiosas da época. 
Nelas, o quadro figurativo do judaísmo aparece 

Novos personagens emergem da clandestinidade
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como religião e como cultura. Estilo de vida, com-
petências lingüísticas, crenças, hábitos alimentares, 
ritos, jeitos de viver, de morar, rezar, sepultar seus 
mortos, condenados como heresias pela ordem po-
lítica e religiosa estabelecida representavam a forma 
preservada de um ethos que garantia a continuidade 
do grupo na história. 

Por isso, valorizamos os conteúdos dos registros 
de denúncias na obra Primeira Visitação às Partes 
do Brasil. Denunciações e Confissões de Pernambuco 
1593-1595 cujos conteúdos historiam os fatos polí-
tico-religiosos que regulavam o cotidiano da Amé-
rica Portuguesa. Nelas revelava-se que as práticas 
judaizantes eram realizadas no espaço privado do 
lar, dos engenhos e da vila, onde viviam os denun-
ciados. Esta realidade vem sendo apreendida com 
técnicas da análise dos discursos dos entrevistados 
escolhidos para a pesquisa cotejando-se com as 
denúncias inquisitoriais. Assim, nas entrevistas re-
alizadas com os “novos personagens” que formam 
uma nova/antiga categoria de judaísmo é que é 

conhecida a simbolização que compõe a imagem, 
os traços, enfim, a essência cultural singular do 
grupo. Devemos lembrar os elementos preser-
vados na cadeia de comunicação entre os judeus 
sefardim e a população com quem conviviam, na 
circunstância de não poderem ser expostos com 
seus conteúdos originais. Os “não ditos” ficavam no 
mundo da reserva mental, portanto fora do discur-
so explícito. Talvez por isso, os costumes foram tão 
enfatizados pelos seus portadores gerando o que 
alguns estudiosos chamam de “marranidade” ou 
“marranismo”. 

Ao visitarmos alguns engenhos ou o que deles 
restou temos o sentimento de “ouvir” o eco dos 
passos de pessoas que ali viveram seus cotidianos 
e suas práticas religiosas. Impossível não pensar 
na inquietação de um suceder de dias que oscilava 
entre a hostilidade ou o afrouxamento da vigilância 
e as estratégias para preservação do que hoje cha-
mamos cidadania.  

Estes fatos são importantes para compreender-
mos a dimensão cultural das raízes judaicas nesta 
parte do Brasil cuja ressonância alcança nossos 
dias com a emergência de novas identidades 
apoiadas em antigas heranças de um judaísmo 
exportado compulsoriamente da Península Ibérica 
para o Brasil.

Tânia Neumann Kaufman é Doutora em História, Mestre em Antropologia 
e graduada em Ciências Sociais. Presidente do Arquivo Histórico 

Judaico de Pernambuco. Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e de 
Ações Educativas do Museu Sinagoga Kahal Zur Israel 

Fotos: Acervo do Arquivo Histórico Judaico de Pernam
buco/Fritz Sim

ons

No interior do 

centro cultural 

judaico de 

Pernambuco 

encontram-se 

o Memorial Zur 

Israel e o salão 

de orações 

reconstruído da 

sinagoga Kahal 

Zur Israel

AO vIsItARMOs ALGuNs ENGENHOs Ou O quE dELEs 

REstOu tEMOs O sENtIMENtO dE “OuvIR” O EcO 

dOs PAssOs dE PEssOAs quE ALI vIvERAM sEus 

cOtIdIANOs E suAs PRátIcAs RELIGIOsAs

 
história 
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em 2011, celebrei meu 60º aniversário da mesma forma havia Planejado 
fesTejar meus 18 anos no brasil, sem conseguir. esTávamos em 1968, 
um ano difícil Para o País e Para a minha família. esPerei 42 anos Pela 
oPorTunidade de Passar um TemPo em israel, com uma Programação de 
qualidade. Para isTo, escolhi dois evenTos que me ocuParam seis semanas. 
o Primeiro foi um Passeio de bicicleTa de 200 milhas enTre modi’in e 
massada, que se esTendeu Por cinco dias. o segundo foi servir como 
volunTária no exérciTo israelense Por um Período de Três semanas.

evelyN GraeTz

depoimento
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Em 2011, minhas filhas já estavam crescidas. A 
mais velha era casada e tinha um filho, e minha 
segunda filha também já estava casada. A mais nova 
que estudava em Israel, se juntou a mim no passeio 
de bicicleta. Deixei meu marido cuidando da casa e 
do cachorro, e no dia 02 de março parti para a mi-
nha grande aventura.

O passeio foi organizado pelo Movimento Is-
raelense pelo Judaísmo Progressivo (IMPJ), num 
esforço para angariar fundos. O Movimento, que 
teve início em 2004, ocorre anualmente em março 

e tem como objetivos: arrecadar fundos para as 
congregações reformistas e progressistas em Israel; 
auxiliar a comunidade de imigrantes e o Campo 
Havaya, um local que oferece aos jovens israelen-
ses uma imersão completa nos valores e heranças 
judaicas pluralistas em um ambiente tradicional de 
acampamento de verão. Você pode saber mais sobre 
o evento de bicicleta na página da internet: www.
riding4reform.org

O passeio teve início no dia 6 de março. Nos en-
contramos em Beit Schmuel, situado em Jerusalém 
e viajamos de ônibus para Modi’in, onde as bicicle-
tas nos aguardavam. Em uma das escolas apoiadas 
pelo IMPJ assistimos a uma singela cerimônia, onde 
as crianças cantaram, em agradecimento aos nossos 
esforços e nos desejando boa sorte no passeio. 

Éramos 38 participantes, dos 18 anos de idade 
até esta sua avó judia da Califórnia. Depois de cinco 
minutos de pedaladas, percebi que teria problemas, 
pois já não conseguia avistar nenhum dos compo-
nentes. Meia hora depois, eu pedalava sozinha, sem 
telefone, comida ou água e sem a menor noção de 
onde estava. Obviamente, os organizadores não es-
peravam que uma ciclista fosse tão vagarosa a ponto 
de precisar de marcações claras pelo caminho. 

Andava em estradas de terra com bifurcações e 
não sei por que, sempre escolhia a estrada da direita. 
Já estava literalmente a caminho de Gaza, quando o 
caminhão do Maguen Adon chegou para resgatar a 
avó judia da Califórnia. Depois deste episódio, um 
dos ciclistas permanecia sempre comigo “de babá”. 
Durante os oito anos de existência deste evento, eu 
havia conseguido quebrar dois recordes: fui a pior 
ciclista que eles viram e a melhor arrecadadora de 
fundos que tiveram. 

Para participar, era necessário coletar no mínimo 
$ 2.000 dólares, e eu consegui atingir mais de 10 
vezes este valor. Em função dos meus treinos na 
Califórnia, eu já conseguia andar mais de 1.500 
km na bicicleta, sendo que com tempo bom e em 
solo plano, eu percorria uma milha em 8 minutos. 
Mas, nada havia me preparado para os rigores das 
estradas de terra. Eu também morria de medo dos 
morros e era muito vagarosa. 
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Passei a andar de bicicleta cerca de duas horas 
por dia, acompanhando basicamente a equipe que 
fornecia comida e suporte técnico aos ciclistas. Ape-
sar da frustração, eu estava feliz por ajudar uma no-
bre causa. Torna-se cada dia mais premente, revelar 
à sociedade israelense que, sim, é possível ser um 
judeu progressista e comprometido. 

Pernoitamos em diferentes kibutzim e fomos a 
vários lugares interessantes, locais que os turistas 
típicos normalmente não têm oportunidade de 
conhecer. Visitamos uma vinícola criada há mais 
de dois mil anos e encontramos os moradores dos 
kibutzim locais.

Fiquei fascinada com alguns dos participantes. 
Alguns eram formados, outros eram integrantes da 
Mechiná, programa que proporciona aos jovens, 
uma educação aprofundada sobre liderança social 
e outros assuntos pertinentes, antes do alistamento 
militar. Muitos oficiais do alto escalão da IDF (Força 
de Defesa Israelense) passaram por ele.

No último dia, ao nos aproximarmos de Mas-
sada, a temperatura estava gelada e ventava muito. 
Eu me lembro de olhar minha filha Sharon pedalar 
morro abaixo contra o vento forte. Terminamos 
nosso passeio em Massada, com a fantástica vista 
do Mar Morto. Se eu participaria novamente deste 
passeio? Acho que não, mas estou feliz por tentar. 
Para ser bem-sucedida, você precisa estar apta a 
andar de bicicleta e subir o Corcovado durante 
cinco dias seguidos. Não basta ser uma ciclista 
esporádica como eu. 

Após descansar 10 dias, comecei o segundo 
programa de minha estadia em Israel. Este, eu não 
somente recomendo como pretendo repetir. Fui 
voluntária no exército israelense por três semanas. 
É possível você ser voluntário por uma, duas ou três 
semanas. Arrastei três amigos da Califórnia comigo 
e, no dia 20 de março iniciamos o programa, criado 
em 1982 pelo General Davidi, ao perceber que, en-
quanto os cidadãos israelenses serviam o exército, 
as plantas morriam nos campos. Devido ao sucesso 
obtido, o exército criou a divisão Sar-El, para lidar 
com os voluntários. Você pode ler sobre isso na pá-
gina da internet: www.sar-el.org

Meu grupo integrava 38 pessoas, desde uma jo-
vem holandesa não judia de 21 anos, até um senhor 
de 85 anos de Spring Valley, Nova Iorque, que há 
15 anos consecutivos participa do programa. Havia 
pessoas da África do Sul, Alemanha, Inglaterra e 
México, sendo que alguns não judeus. Sei que havia 
alguns também brasileiros, porque lemos seus no-
mes no refeitório. 

Há algumas regras fundamentais, que, se não 
forem cumpridas, podem levar à expulsão do proje-
to: é proibido falar de religião ou política. Usávamos 
uniformes, morávamos nos dormitórios como os 
soldados e comíamos juntos no refeitório. Os ba-
nheiros ficavam em um prédio próximo. 

Existem bases do Exército, Marinha e Aero-
náutica. Permaneci em uma base do exército, a Tel 
HaShomer, próxima a Tel Aviv. Ela é, basicamente, 
uma unidade de apoio médico para o exército, 
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abrigando armazéns para os suprimentos médicos. 
Durante nossa permanência, ocorreu um forte ter-
remoto no Japão e a nossa unidade foi a responsá-
vel pelo preparo dos suprimentos a serem levados 
àquele país pelo exército israelense. 

Trabalhei com mais três voluntários junto ao 
gerente profissional e, durante três semanas, checa-
mos as mochilas a serem utilizadas pelos médicos 
em campo. Elas haviam sido preparadas em 2008 e 
os suprimentos estavam quase perdendo a valida-
de. Tivemos que abrir os nove bolsos das mochilas 
e verificar as datas de validade de cada item que 
encontramos. 

Na base de Tel Hashomer, os soldados vivem 
em casa e trabalham das 08hs às 17hs. A maioria 
não entendia o motivo de trabalharmos ali de graça, 
enquanto eles serviam o exército como uma obri-
gação cívica. Na verdade, estávamos pagando para 
trabalhar, além de arcar com as passagens aéreas. 

A IDF, através do Sar-El, cuida muito bem dos 
seus voluntários. O exército organiza excursões e 
passeios para os que lá permanecem por duas ou 
três semanas. Visitamos uma cervejaria, os jardins 
Rothschild em Zikhron Ya’akov e o Centro Itzhak 
Rabin, em Tel Aviv. Trabalhávamos de domingo a 5ª 
feira e tínhamos as sextas-feiras e os sábados livres.

O exército oferece transporte para a base, aco-
modação e alimentação. Se os voluntários não 
podem pagar um hotel no final de semana, eles 
permanecem num albergue em Beit Oded, em Tel 

Aviv. Cada grupo de voluntários possui dois líderes, 
jovens da IDF que organizam as atividades. Em 
resumo, ser voluntário da IDF é a maneira mais 
significativa de se conhecer Israel. 

Recomendo, também, os tours gratuitos organi-
zados pelo Ministério do Turismo israelense. Meus 
amigos e eu andamos pelas rampas de Jerusalém e 
integramos o tour Bauhaus em Tel Aviv.

Eu poderia falar muito mais sobre as fantásticas 
experiências que tive e, coloco-me à disposição para 
fornecer qualquer informação sobre os programas. 
Meus amigos e eu planejamos voltar a Israel, nova-
mente, como voluntários, num futuro próximo. 

Evelyn Graetz é matemática, esposa do Rabino Roberto Graetz, 
que atuou como rabino da ARI, no Rio de Janeiro, 

e reside atualmente nos Estados Unidos
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Um mundo diferente
imPressões de uma cHaveRá sobre a 25º egm em israel

siMiTa KelsoN* 
 

I
r a um Congresso WIZO em Israel é sempre 
uma aventura e, desta vez, não foi diferente. 
Tendo participado de inúmeros Congressos 
nos meus 60 anos de militância, a sensação 
de aventura, de novidade e de entusiasmo 

foi exatamente a mesma. 
Tive a impressão de que, ainda no aeroporto, 

ao embarcar, as minhas chaverot tinham uma 
mesma sensação: a de passarinhos fugindo da 
gaiola, indo para um lugar diferente, mais ideali-
zado e mais bonito do que aquele onde vivemos. 

Não sei se isto era fruto de minha imaginação, 
mas foi o que senti, mesmo depois de tantos anos 
de vivência na WIZO.

Logo no primeiro dia, na visita que fizemos 
ao novo centro de Hadera, minha percepção era 
a de entrar em um mundo diferente, mais idea-
lista, que preenchia meu anseio por um mundo 
mais perfeito. Aquelas meninas e meninos dan-
çando e cantando para nós, a fala das professoras 
e das dirigentes da WIZO Israel, representava, 
em parte, o produto de nossos esforços.

Na visita ao Instituto Maya Rosenberg, ouvimos 
os depoimentos dos jovens, agradecidos pela opor-

wizo mundial
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tunidade que receberam, pela possibilidade de levar 
uma vida produtiva e de sair da difícil situação em 
que se encontravam. 

Foi comovente perceber o entusiasmo da diretora 
da escola, mesmo depois de 30 anos de luta e de 
atuação. A jornada é árdua e, nem sempre se alcança 
o sucesso esperado. Ver e ouvir aquela corajosa mu-
lher, que conhece cada um de seus alunos e todos os 
seus problemas, é um impacto. Nos dias atuais, com 
o mundo tão conturbado, com os ideais estão tão re-
legados a um segundo plano, é raro nos depararmos 
com alguém daquele calibre. 

Para mim, esta foi uma experiência particular-
mente emocionante, pois conheci o Instituto nos 
seus primórdios, pequeno e modesto, e hoje, ele 
transformou-se numa escola ampla, moderna e 
eficiente.

Em todos os lugares, fomos recebidas como vi-
sitantes especiais por pessoas fora do comum, que 
empreendem esforços, muitas vezes, bem além de 
suas atribuições.
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Nas creches, crianças com dificuldades, prove-
nientes de famílias desestruturadas, são bem assisti-
das. Elas recebem tratamento de primeiro mundo e 
utilizam computadores com programas específicos 
que as ajuda a vencer suas limitações. Chegando ao 
1º ano, elas podem competir com seus colegas em 
igualdade de condições. 

A quantidade de informação recebida através dos 
painéis, das apresentações, das palestras, foi real-
mente incrível. Se soubermos aproveitá-la, ela será 
uma fonte inesgotável de debates. 

Tivemos o privilégio de contar com a presença de 
inúmeras personalidades israelenses, entre os quais 
o presidente de Israel, Shimon Peres, e o ex-Chefe 
de Estado Maior, Amos Yadlin, que apresentou às 
800 mulheres das 50 federações WIZO do mundo 

uma analise e uma visão completa da situação mi-
litar de Israel frente aos países árabes e da questão 
iraniana. Deputados do Knesset expuseram a situ-
ação econômica, política e religiosa do país, com as 
quais nem sempre estivemos de acordo.

Ouvimos um jovem soldado profissional, que 
comanda outros 100 jovens, que nos fez sentir um 
calor no coração, por seu idealismo e dedicação.

São lembranças poderosas que me voltam sem-
pre à memória e que me dão uma sensação de que 
somos realmente um povo diferente, nem melhor 
nem pior que os outros, porém com uma determi-
nação de ultrapassar e vencer os problemas, que não 
são poucos.

Até a próxima. 
Simita Kelson é membro do Executivo da WIZO RJ
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A presidente da WIZO Brasil, 
Helena Kelner, esteve à frente 
de uma entusiasmada delegação 
composta por chaverot e maridos 
WIZO, na memorável inauguração 
do Centro Comunitário WIZO 
Hadera, no norte de Israel. 
Marcaram presença, ilustres 
componentes da WIZO Mundial, 
entre as quais, a então presidente 
da WIZO Mundial, Helena Glaser; 
assim como a atual, Tova Ben-Dov; 
a presidente da WIZO Israel, Gila 
Oshrat; Rivka Lazovsky, atual 
presidente do executivo da WIZO 
Mundial, além de Ruth Lapidor e 
Clara Guelmann representantes do 
Centro Hadera, entre outros. 

Prestigiaram também a ocasião, 
a representante do prefeito de 
Hadera, que se encontrava em 
missão oficial; inúmeras chaverot 
da WIZO Israel, ativistas de Hadera 
com os maridos e as vibrantes 
chaverot brasileiras, algumas 

ladeadas por seus esposos. 
Eufóricas, estavam as líderes do 
Centro, que recebeu o nome de 
Centro WIZO Hadera - Myriam, 
Roger Clement Haber (Z’L) e 
família.

Na entrada, todos os visitantes 
receberam um bottom com a 
foto de Hadera. A presidente da 
WIZO Brasil, Helena Kelner e a 
ex-presidente Sarita Schaffel 
cortaram a fita inaugural ao lado 
das felizes dirigentes da WIZO 
Mundial.

Em seu discurso, Helena Glaser 
ressaltou a importância daquele 
local, lembrando que a concepção 
do projeto surgiu durante a 
gestão da então presidente Sarita 
Schaffel, que com muito carinho 
mobilizou e envolveu não somente 
ativistas como inúmeros amigos 
WIZO em torno de um sonho. Na 
ocasião, Sarita foi merecidamente 
agraciada com o título de Membro 

Honorária Vitalício da WIZO 
Mundial.

Coube à presidente Helena 
Kelner dar continuidade ao 
projeto, concluindo-o com muita 
tenacidade e eficiência. Ambas 
foram incansáveis para o bom 
êxito da missão. Helena Kelner 
recebeu orgulhosamente, em nome 
da WIZO Brasil, a chave simbólica 
de Hadera e Sarita Schaffel foi 
presenteada com uma linda placa 
por Helena Glaser.

Disse Helena Kelner em seu 
discurso: “Hoje, mais do que 
nunca, comprovamos o slogan: 
Na WIZO, "O Céu é o Limite". 
Sarita Schaffel encerrou sua fala 
com um comovente Schechianu 
acompanhada por todos os 
presentes.

A WIZO Brasil rende a sua 
homenagem a todos os que 
tornaram o projeto Hadera uma 
realidade.

objetivo alcançado
Observadas 

por dirigentes 

da WIZO 

Mundial, 

Helena Kelner 

e sarita 

schaffel 

cortam a fita 

inaugural 

do centro 

Hadera

orgulho
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MaTilde Gus

em 23 de maio de 2012, morreu, em Porto Alegre, onde sempre viveu, 
nossa Suzana Starosta, Z´L.

Falar sobre a Suzana é falar de bondade, idealismo, autenticidade, 
fidelidade, sinceridade, dedicação, criatividade, humorismo, e amor. 

Amor pelo Brasil, por seus quase incontáveis amigos e amigas, pela humani-
dade, por sua WIZO, por seu povo, por Israel, por sua família e nela, sobre-
tudo, amor por seus dois adorados netos, a Antônia e o Ricardo que, embora 
ainda crianças, a pranteiam tanto! 

As qualidades de Suzana eram tantas que, tenho certeza, muitos que estão 
me lendo aqui, encontrarão outras que me esqueci de mencionar. 

Defeitos? Quem não os tem? Porém em Suzana, talvez pela amizade tão 
profunda que a ela me ligava (posso dizer “liga” ainda?), nada consegui en-
contrar para realçar. 

Quem não a conheceu, bem, talvez me declare suspeita; mas os seus ami-
gos, penso que aceitam o que afirmei.

suzana sTarosTa z'l: uma inesquecível 

HEROíNA WIZO
Suzana, ainda jovem, adolescente, 

foi definitivamente conquistada por 
seu queridíssimo marido Ari Starosta 
Z´L, que depois de sofrida doença, a 
deixou (e a todos nós, seus familiares e 
amigos, com muita dor) apenas cinco 
meses antes de ela também morrer.

Os que acreditam em outra vida 
após a morte, dirão que Ari a buscou 
por não suportar a saudade, embora 
com isso, todos que a amávamos fica-
mos perdidos em nossa tristeza.

Suzana estudou desde pequena 
numa escola judaica, hoje o impor-
tante Colégio Israelita Brasileiro – CIB, 
um dos melhores de Porto Alegre e de 
nosso estado, pelo menos.
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Trabalhou com grande dedicação 
como professora do CIB, especialmen-
te na área de Cultura Judaica, até seu 
tempo de aposentadoria. E, o mais no-
tável, é que, até sua morte, lembrava-
-se de todos seus alunos e dos demais 
alunos que lá estudaram no período 
em que esteve no CIB. Uma memória 
privilegiada para pessoas e nomes a 
tornou um “Google” para informar so-
bre os membros de nossa comunidade 
e até de fora dela. Alguma dúvida que 
surgisse sobre alguém, sugeríamos: 
“consulta a Suzana”.

Era autora de humorísticos “es-
quetes” que escrevia e apresentava 
com Estela e outras chaverot de seu 
grupo Anne Frank, da WIZO/RS, em 
jantares memoráveis que se torna-
ram uma tradição anual. Então, ela 
analisava, sem malícia, mas divertida 
e com inteligência, as características 
positivas e negativas da sociedade 
gaúcha e, em especial, da judaica. 

Entre outras funções, Suzana foi 
vice-presidente e, após, presiden-
te da WIZO/RS e vice-presidente 
da WIZO Brasil. Seu destaque foi 
tanto que, por várias vezes, recebeu 
convites para dirigir entidades co-
munitárias gaúchas. Porém, sua de-
dicação à WIZO, a seu grupo Anne 
Frank, a seu marido querido Ari, e a 
seus netos e família, a desencoraja-
vam de assumir mais encargos. 

Esta pálida síntese da pessoa tão 
especial, cheia de vida e otimismo, 
que foi nossa amiga Suzana, é uma 
tentativa de perpetuar, em quantos 
a conheceram ou dela ouviram falar, 
sua memória tão querida. 

Matilde Gus é ativista, ex-presidente da WIZO - RS e 
responsável pela Comissão de Integração WIZO da 

América Latina da WIZO Brasil

Querida Helena Kelner,
Foi com muito pesar que soube do 
falecimento de Suzana Starosta z’l e desejo 
expressar minhas profundas simpatias à 
família e às chaverot da WIZO Brasil.
Eu sei que Suzana era um membro valioso 
do Executivo brasileiro e que trabalhou, com 
entusiasmo, coragem e total desprendimento 
para a causa WIZO. Sempre me lembrarei 
dela como uma pessoa especial, uma mulher 
bonita, cuja beleza interior irradiava luz 
para todas nós. Costumávamos conversar 
no saboroso idioma yidish. Ela tinha 
a capacidade de envolver as pessoas. 
Suzana era uma verdadeira líder WIZO e 
permanecerá como um modelo de caráter.
Estou consciente de que palavras não trazem 
muito conforto neste momento tão sofrido, 
mas meus sentimentos estão com vocês e 
com a família de Suzana. Tenho a certeza de 
que a lembrança dos bons momentos que 
vocês compartilharam, servirão como um 
lenitivo nesta ocasião penosa. Que vocês 
possam ser consoladas por estas lembranças 
maravilhosas.
Com carinho,
Helena Glaser
Presidente Honorária da WIZO Mundial

Querida Sophie Isdra,
Sob o impacto da triste notícia recebida e 
com um profundo sentimento de vazio pela 
perda de nossa querida amiga, chaverá, 
ativista, ex-presidente do centro WIZO 
Rio Grande do Sul, vice-presidente da 
WIZO Brasil e eterna conselheira, Suzana 
Starosta Z’L, a WIZO Brasil e seu Executivo 
compartilham com vocês, a ausência 
daquela que permanece como um exemplo 
de entusiasmo à vida e de amor ao próximo.
Que seu legado seja sempre uma fonte de 
inspiração para todas nós.
Helena Kelner e 
Executivo da WIZO Brasil

Queridas chaverot,
A WIZO Minas Gerais está desolada 
pela perda de nossa querida Suzana. 
Mulher valorosa, apaixonada pela WIZO, 
conhecedora profunda de nossos objetivos e 
mestre em nossas mais preciosas intenções. 
A presença continuará eternamente em 
nossos corações nos guiando com sabedoria 
pelos vários caminhos que a nossa WIZO 
tem a percorrer.
Betty Bronfen
Presidente da WIZO Minas Gerais

dEPOIMENtOs

Incansável, suzana sempre abrilhantou, com seu carisma,  os eventos WIZO

homenagem
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Carta enviada pela querida Suzana StaroSta 

z’l do hoSpital, uma Semana anteS de  Seu 

faleCimento.

Às queridas chaverot da WIZO RS

Querida diretoria,

Queridas todas, porque neste momento para mim, nós somos 

uma só – com força, com energia e muito afeto.

Que bom seria se eu também pudesse estar aí com vocês, mas 

já que não dá, quero e peço desculpas pela ousadia em “roubar” 

um espacinho de uma reunião tão importante.

Primeiro e novamente desculpas por não ter podido responder, 

manifestar e retribuir a tantos momentos em que senti a presen-

ça, a mão amiga e o coração sensível de cada uma e de tantas 

junto comigo.

Segundo, gurias é indescritível o que a WIZO nos faz amigas, 

amigas leais, de peito aberto, abrindo mão de algo que é seu, 

para me dar um pouquinho de conforto.

São as lindas rosas, é o doce de arroz com leite, é o livro, são 

os quichalech, é o leicach e, acima de tudo e, além de tudo, é o 

despojamento: “Por favor, me liga, seja a hora que for, eu largo 

tudo e vou te atender”. Vocês sabem que eu não sou de agradecer, 

sou de reconhecer. Sei o nome de cada uma que me disse com 

palavras, recados ou gestos. Mas, como retribuir? O único poder 

que tenho são os desejos de que vocês tenham muita, muita saú-

de e vibrem com a vida.

Até breve.

Beijão,

Suzana

Profundamente consternadas, chaverot da WIZO 
São Paulo associam-se às manifestações de 
dor e pesar pela irreparável perda da querida 
Suzana Starosta Z’L.
Executivo e chaverot da WIZO São Paulo

Querida Helena,
Com profunda tristeza recebemos a noticia do 
falecimento da querida chaverá Suzana Starosta 
Z’L, vice-presidente da WIZO Brasil e chaverá 
do Centro WIZO RS. Pela admirável pessoa que 
foi, certamente, deixará sua marca nos corações 
de todos que tiveram o privilégio de partilhar de 
sua companhia.
Lúcia Balassiano
Presidente WIZO Rio de Janeiro

Vai ficar na nossa lembrança a 
criatividade, coerência dos princípios com 
as ações, bom humor e simpatia que a 
já saudosa Suzana irradiou na família, 
nos amigos e no trabalho comunitário da 
WIZO. Sua vida valeu a pena!
Etejane H. Coin
Vice-presidente da WIZO Brasil em São Paulo

À WIZO Brasil,
Por favor, repasse à WIZO RS e aos familiares 
da Suzana nosso pesar pelo seu falecimento.
Simone Assyag
Presidente da WIZO Pará

Querida Helena,
Transmita à WIZO Rio Grande do Sul nosso 
pesar pelo falecimento da querida Suzana. Seu 
exemplo de generosidade e de amor foi seu 
grande legado e ficará para sempre a lembrança 
de sua alegria deixando em nós a saudade de 
sua presença.
Sabrine Quarezemin
Presidente WIZO Santa Catarina

Perplexa com a perda irreparável 
e impossibilitada de estar presente na 
despedida de nossa querida Suzana, mando 
apenas poucas palavras de carinho à família 
que ela formou com seu querido esposo. E, 
também, a nós, sua grande família, que ela 
conquistou com seu amor incondicional e 
com sua sabedoria infinita. Saibamos honrar 
seus ensinamentos, perpetuar a sua memória 
e transmitir o seu legado.
Querida Suzana, foi um prazer e uma honra 
ter te tido como amiga, companheira e 
chaverá. Muito obrigada,
Sophie Calderon Isdra.
Presidente da WIZO RS

suzana Z'L (quarta à direita, na primeira fileira), na última  reunião de conselho do Executivo da WIZO Brasil, no Rio de janeiro

 homenagem 
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Que tristeza!!!!
Por favor, transmita minha profunda tristeza 
pela partida de tão querida e verdadeira 
chaverá a todas as chaverot da WIZO RS 
e da WIZO Brasil. Com certeza fará muita 
falta! Pelo engajamento, trabalho, simpatia, 
alegria e beleza (por dentro e por fora).
Liana Kupfer
Assistente da Diretora Aviv da WIZO Brasil

Com muito pesar recebi a notícia do 
falecimento da querida Suzana, a quem tive o 
privilégio de conhecer pessoalmente. É uma 
grande perda para a WIZO. Que descanse em 
paz! Condolências à sua família.
Esther Trope
Chaverá da WIZO Rio de Janeiro

Querida Helena,
É com profunda dor que recebo agora esta triste 
notícia. Eu gostava tanto da Suzana, a cada 
encontro era uma grande alegria, ela tão cheia 
de vida, ainda lembro como se fosse hoje, os 
sketches que ela apresentava nos Congressos. 
Ela vai deixar um vazio muito grande na família e 

na WIZO, que era parte de sua vida. Que Deus a 
tenha no Gan Éden e descanse em paz. Por favor, 
transmita meus mais sinceros pêsames à família.
Stella Garber 
Chaverá da WIZO Rio de Janeiro

Cara Teresinha:
Fiquei extremamente triste com a notícia do 
falecimento da nossa querida
Susana. Não preciso dizer o quão especial 
ela era. Sei que você tinha muito contato 
com ela e uma amizade de longa data. Eu, 
mesmo de longe, a admirava muito pela sua 
inteligência, integridade, bom humor e mais 
uma dezena de outras qualidades.
Eu conhecia bem o irmão dela, que foi muito 
amigo do meu marido. Mas não conheço os 
filhos nem mais ninguém da família.
Peço que você transmita o meu pesar a todos 
os parentes e também à WIZO na pessoa da 
Sophie. Sem dúvida foi uma grande perda!
Um grande abraço.
Nelly Starec
Assessora de Relações Institucionais da 
WIZO Brasil

Atônita com esta irreparável perda
Queridas Matilde e Teresinha,
Imagino o quanto estão sentindo a 
falta da querida Suzana, companheira 
de todas as horas, uma amizade 
intensa, onde incluíam-se as três 
respectivas famílias. Não posso pensar 
individualmente em uma, sem logo 
me vir à lembrança as outras duas 
queridas chaverot. A meu ver vocês 
representavam as três ‘Mosqueteiras’ da 
WIZO Rio Grande do Sul, bem como da 
WIZO Brasil.
Somente crendo nos caminhos que Ele 
planeja para cada uma de Suas criaturas 
consigo me conformar com a sua precoce 
partida. Faço votos para que vocês 
tenham forças para tocar as suas vidas, 
uma vez que o tempo é o melhor remédio 
para absorver o inevitável.
Nestes dias de shivá, as minhas preces 
estarão voltadas para a querida amiga de
saudosa memória. Por gentileza 
estendam o meu pesar para toda a 
família Starosta.
Shalom,
Branca Stul
Amiga da WIZO Brasil

Fiquei chocada ao saber do falecimento 
da nossa querida Susana! A sua garra, a 
sua forca e o seu exemplo ficarão para 
sempre entre nós! A sua trajetória foi de 
suma importância tanto na WIZO como 
no CIB, como mulher, como colega, mãe 
e amiga! Sentiremos muito a sua falta! 
Certamente estará nos olhando do plano 
superior, com o mesmo carinho que nos 
olhava
aqui! Que descanse em paz! Transformou 
se numa nova estrela a brilhar nesse céu 
infinito! Beijo.
Sarinha Trachtemberg
WIZO Uruguai

suzana Z'L (quarta à direita, na primeira fileira), na última  reunião de conselho do Executivo da WIZO Brasil, no Rio de janeiro
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wizo em foco
Brasil

REuNIãO dE cONsELHO 2012 
Marco importante para a nossa Federação pela riqueza e pertinência dos assuntos abordados e pelo amplo debate suscitado, esta reunião 
resultou em um intenso intercâmbio de experiências e ideias, além de uma maior integração entre os Centros brasileiros. A palestra do 
diagramador e jornalista João Carlos Guedes foi fundamental para esclarecer a função e a importância dos veículos de comunicação utilizados 
pela WIZO Brasil, entre as quais, o Site, o Informativo Brasil Online e a Revista Corrente. O empenho de todo o executivo foi vital para o 
sucesso deste encontro.

sOLIdARIEdAdE AO 
EstAdO dE IsRAEL
Nelly Starec e Eliane Eidelman da 
WIZO Brasil, junto com Diva Meniuk 
e Miriam Wajsfeld, da WIZO Rio de 
Janeiro, assistiram em Nova York, 
uma impactante manifestação de 
apoio ao Estado de Israel. Milhares 
de pessoas, entre crianças, adultos, 
representantes das instituições 
judaicas e de empresas, hipotecaram 
solidariedade ao estado judeu, através 
de músicas israelenses, danças, carros 
de som, faixas, bandeiras, bandas e 
distribuição de brindes. 

comprometimento de trabalho, num domingo, na reunião do conselho

Acima, diva Meniuk, Miriam 

Wajsfeld e Eliane Eidelman.

Ao lado, Nelly starec
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A WIZO NA RIO +20
A presidente Helena Kelner representou a WIZO 
Mundial, na Conferencia das Nações Unidas Rio + 
20, no Rio de Janeiro. A WIZO foi a única instituição 
feminina judaica no Brasil, oficialmente credenciada 
pela ONU para participar do Fórum de Mulheres 
Líderes. Nossa WIZO atua incansavelmente visando a 
ascensão cultural, social e econômica das mulheres na 
sociedade moderna. A conscientização da importância 
das mulheres permite a formação de gerações futuras 
imbuídas do senso de responsabilidade para com os 
demais seres humanos e para com o planeta. Nós, 
ativistas WIZO, integramos uma organização especial, 
que capacita as mulheres, a conquistar uma vida digna e 
plena. No encontro, estivemos ao lado do representante 
de Israel, o Ministro de Proteção Ambiental, Gilad Erdan. 

HOMENAGEM A RAquEL 
stEINBERG
A WIZO Bahia prestou uma linda 
homenagem à querida Raquel 
Steinberg, uma das fundadoras 
do Centro, que completava 90 
anos. Há 62 anos, Raquel propaga, 
com dedicação e carinho, o seu 
ydishkeit para a comunidade local. 
Raquel recebeu o carinho de seus 
familiares, amigos, e chaverot 
WIZO, entre as quais, várias 
ex-presidentes do Centro.
Durante a cerimônia de shabat, 
o rabino salientou a importância 
dessa matriarca, que reuniu quatro 
gerações da família, com a celebração do simchá-bat de sua bisneta, Letícia. 
Letícia foi presenteada pelas ativistas da WIZO Bahia, Bahia, com o Livro da 
Vida, idealizado pelas chaverot paulistas. Segundo a presidente Léa Esther: 
“Esta menina com certeza tornar-se-á uma ativista WIZO. Para tanto, precisamos 
marcar nossa presença e mostrar o trabalho da WIIZO, dentro de nossas famílias 
e da comunidade como um todo”. 

Amazonas Bahia

tOvA BEN-dOv NO LANçAMENtO dO 
LIvRO dE sAMuEL BENcHIMOL
Por solicitação da presidente Helena Kelner, a presidente 
da WIZO Mundial, Tova Ben-Dov, prestigiou o lançamento 
do livro Eretz Amazônia, em Israel. 

A Presidente da WIZO Mundial, tova Ben-dov, 
confraterniza com Nora, filha do autor

Brasil

Helena Kelner ladeada pelo amigo WIZO, Moysés Liberbaum, pelo Embaixador 

Rafael Eldad e pelo ministro Gilad Erdan
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Brasília

AtIvIdAdE E dIsPOsIçãO
A Embaixatriz de Israel, Batia Eldad, querida amiga WIZO, recebeu, em sua 
residência, 27 chaverot do Centro Anne Frank da WIZO Brasília. Imbuídas do 
propósito de revitalização do Centro, presidido por Tamara Socolik, foi aceita a 
proposta da formação de dois espaços: o grupo Lapid, liderado pela vice-presidente 
Rachel Abtibol Raschkovsky e o grupo Aviv, encabeçado pela vice-presidente Érica 
Saubermann Alem. Entre as atividades previstas estão a Campanha do Cobertor, 
para doação a uma entidade beneficente; a realização do Bazar e a concretização do 
Concurso para alunos das escolas locais, visando a divulgação do Estado de Israel. 
A presidente da WIZO Brasil, Helena Kelner, presente ao encontro, homenageou a 
Embaixatriz Batia Eldad com a Medalha dos 85 anos da WIZO Brasil.

cONfRAtERNIZAçãO dAs AvIv
O grupo Aviv, da WIZO Brasília, realizou um animado churrasco de 
confraternização com as ativistas e suas famílias, na casa da chaverá 
Ilana Trombka.

dOAçãO
O Grupo LAPID da WIZO Brasília doou cobertores ao Lar 
para Idosos CREVIN, em Planaltina-DF.. Na foto, Rachel 
Ungierowicz e Rachel Abitbol fazendo a entrega dos 
cobertores

 wizo em foco  
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São Paulo

vENcEdORA dO cONcuRsO dE PINtuRA E dEsENHO NA EMBAIxAdA dE IsRAEL
A aluna Tainá Candida Domingues, 1º lugar no Concurso da WIZO São Paulo e sua professora Maria Aparecida Medeiros estiveram na 
Embaixada de Israel em Brasília, onde foram gentilmente recebidas pelo Embaixador Rafael Eldad e pela embaixatriz Batia Eldad. As chaverot 
Tamara Socolik e Rachel Abitbol as ciceronearam na capital federal, onde participaram de um Kabalat Shabat e de diversos passeios na 
região. Publicamos a carta recebida do Embaixador de Israel sobre a visita e o Concurso WIZO.

Prezada Sra. Iza Mansur,
Foi com muita alegria que recebemos na Embaixada de Israel, na última sexta-feira, dia 15 de junho, a estudante 
Tainá Cândida Pereira Domingues, vencedora do Concurso WIZO de Pintura e Desenho 2011, acompanhada da 
Professora Maria Aparecida Paes de Medeiros.
Durante o encontro em meu gabinete, eu e minha esposa, a Sra. Batia, tivemos a oportunidade de conhecer mais 
sobre este projeto que, ao longo dos anos, vem incentivando milhares de jovens a expressarem o seu talento, 
mostrando o que há de melhor entre o Brasil e Israel.
Com isto, aproveitamos a oportunidade para parabenizar esta bela iniciativa da WIZO São Paulo e esperamos que o 
Concurso WIZO de Pintura e Desenho continue a inspirar as gerações futuras, produzindo imagens e ressaltando as 
cores dos vibrantes laços que unem as duas nações.
Cordialmente,
Rafael Eldad, Embaixador

Rachel Abtibol, tamara socolik, tainá cândida domingues, embaixador Rafael Eldad, Maria Aparecida Medeiros e a Embaixatriz Batia Eldad
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Nava Politi, sulamita tabacof, Iza 
Mansur e Margarida Grin

sulamita tabacof, Iza Mansur, Margarida Grin, 
Helena Kelner, Rosa schamis e sarita Rawet

dIA INtERNAcIONAL dA MuLHER
O Grupo Chana Szenes, sob a presidência de Frida Malamud, homenageou durante a celebração do Dia Internacional da Mulher, duas 
personalidades emblemáticas do universo feminino: a Profa. Anita Novinsky, historiadora e pioneira na pesquisa sobre a perseguição aos 
cristãos-novos pela Inquisição e a pedagoga Mara Olimpia de Campos Siaulys, fundadora da Laramara – Associação Brasileira de Assistência 
ao Deficiente Visual. Rebeca Rosenberg conduziu o evento, que, contou com a presença do Vereador Floriano Pesaro, do Cônsul Geral de Israel 
em São Paulo, Ilan Sztulman, além de representantes das demais entidades judaicas.

PRÊMIO ExcELÊNcIA MuLHER 2012 
Lucia Igel e Regina Fichiman, do Grupo Tiferet, 
foram agraciadas com o Prêmio Excelência Mulher 
2012, oferecido pela CIESP e pela Fraternidade 
ACA Laurência. A merecida homenagem a estas 
duas respeitadas voluntarias, é motivo de orgulho 
para a família WIZO, que, novamente, contou com 
chaverot premiadas nesta celebração. 

cARNAvAL cOM cuLtuRA E dIvERsãO
A viagem de Carnaval organizada pelo Grupo Shoshana foi um 
grande sucesso. Alem dos passeios por diversos pontos turísticos, os 
excursionistas visitaram o Centro Judaico de Curitiba, que engloba o 
primeiro Museu do Holocausto no Brasil, recentemente inaugurado. 
O empenho da presidente do grupo e Diretora do Departamento de 
Turismo, Natalia Kwasniewski a fez merecedora da Medalha WIZO 85 
Anos, que lhe foi entregue durante o Kabalat Shabat dos passageiros. 

Mara Olimpia de campos siaulys e Anita Novinsky recebem homenagemMuita vibração durante a celebração.

Prêmio entregue à chaverá Regina fichiman Lucia Igel homenageada por suas chaverot

 wizo em foco  

São Paulo
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REcONHEcIMENtO
Duas incansáveis ativistas da WIZO São Paulo receberam a Medalha WIZO Brasil 85 anos. Rebeca Rosenberg, tradicional mestre de 
cerimônias do Dia Internacional da Mulher, foi homenageada pelas chaverot de seu grupo com a merecida outorga e Yona Davidson, do 
Departamento de Cultura, fez jus à condecoração por sua dedicação e interesse na promoção dos costumes e valores do nosso povo. 

duPLA HOMENAGEM
Ao completar 90 anos de idade, a incansável voluntaria Margarida Grin, foi 
surpreendida com uma dupla homenagem dos seus filhos Ezequiel, Guita e 
Bila: um lindo almoço com suas amigas e uma placa que confere o seu nome 
ao Salão Nobre da WIZO São Paulo. Em tarde prestigiada por uma centena 
de amigos e familiares, Margarida foi, também, agraciada com a Medalha 
WIZO Brasil 85 anos. Há mais de 70 anos atuando na instituição, a explicação 
para esta vitalidade está no amor incondicional à causa WIZO, que a motiva 
constantemente.  As tocantes mensagens de Helena Kelner, Presidente da 
WIZO Brasil e de Tova Ben Dov, Presidente da WIZO Mundial, espelham o 
reconhecimento de todos nós por Margarida, grande orgulho da família WIZO.

NOvAs REcEItAs dA IdIshe MaMe  
Este é o nome do novo livro de Lucia Igel e Regina 
Fishiman, do Grupo Tiferet. Incentivadas pelo 
sucesso do primeiro livro “Cozinhando com a Idishe 
Mame”, cujas edições rapidamente se esgotaram, 
as mestre-cucas pesquisaram e experimentaram 
novas receitas. O resultado é um compilado com 
mais de 200 pratos da versátil culinária judaica, 
incluindo comida vegetariana e capítulos especiais 
de receitas sem açúcar. A tarde de autógrafos 
contou com muitos amigos e familiares que 
ressaltaram os dotes culinários das duas chaverot.

Rebeca Rosenberg com a medalha Yona davidson exibe a Medalha recebida, cercada pelas chaverot

Regina fichiman e Lucia Igel ladeadas 

por Nava Politi e Iza Mansur

Muita alegria dos familiares e das 
amigas de Margarida Grin. 
Ao lado,  Margarida acarinhada 
por Iza Mansur
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São Paulo
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uNIãO EM YoM haatzMaut
Numa tarde de emoção e sensibilidade, a WIZO comemorou o aniversário dos 64 anos da fundação do Estado de Israel, em parceria com a 
Hebraica, Agência Judaica para Israel, B´nai B´rith, Emunah, Fundo Comunitário, Grupo Chaverim, Keren Kayemet LeIsrael, Lar das Crianças 
da CIP, Na´amat Pioneiras São Paulo, Organização Sionista Mundial e UNIBES, com apoio do Consulado de Israel em São Paulo e da Fisesp. 
O evento foi enriquecido com a participação das escolas judaicas como o coral dos alunos do Colégio Iavne e grupos de dança do colégio 
I.L.Peretz. Com o teatro Arthur Rubinstein da Hebraica lotado, a presidente da WIZO-SP, Iza Mansur, falou em nome de todas as entidades: 
“Israel é a pátria do povo judeu e o porto seguro da diáspora(...)". Entre as autoridades presentes, estivavam, o Cônsul Honorário de Israel em 
São Paulo, Ilan Sztulman, o deputado Walter Feldman, o vereador Gilberto Natalini, Abramo Duek, presidente da Hebraica e o Rabino Sami 
Pinto. A tarde encerrou com um animado show de Sabrina Shalom, Bruno Zular e sua banda.

cANtO E ENcANtO  
O Coral Sharsheret, da WIZO-
SP, anda com a agenda cheia. 
No Dia das Mães, apresentou-
se no Residencial Israelita 
Albert Einstein, onde as 
coralistas se emocionaram e 
encantaram os residentes. O 
evento seguinte foi na Câmara 
Municipal de São Paulo, a 
convite do Vereador Gilberto 
Natalini, durante a cerimônia 
em homenagem aos Mártires 
e Heróis da II Guerra Mundial, 
organizado pela  Sherit Hapleitá 
e pelo B´nai B´rith. 

As representantes das instituições participantes Iza Mansur discursou em nome das instituições

O coral sharsheret na câmara Municipal
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dOAçãO
O Grupo Chana Szenes doou de uma TV 46” à Laramara - Associação 
Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual, entidade presidida 
por Mara Olimpia de Campos Siaulys, nossa homenageada no Dia 
Internacional da Mulher. A Assessora Edineia compareceu à WIZO e 
ficou emocionada com o presente, que será de grande utilidade para as 
atividades dos seus assistidos. 

dEPARtAMENtO AvIv
O Departamento Aviv, que reúne os três grupos jovens 
Barak, Simchá e Tzehiort, dirigido por Nava Shalev Politi, 
deu inicio ao ciclo da Profa. Routi Holcman, cujo primeiro 
módulo, foi o tema "Banalidades do Mal", sobre o livro de 
Hanna Arednt. Os três grupos planejam ainda a realização 
de um animado encontro para casais. O grupo Barak 
trabalha no kit brachá para as batmitzvandas das escolas 
judaicas. As Aviv estão também arrecadando mercadorias 
para o Bazar Anual WIZO.

PROjEtO Bat dO GRuPO BARAK
Com o objetivo de despertar o interesse pela área comunitária, o Grupo 
Barak convidou 27 alunas em idade de Batmitzvá do Colégio Iavne, para 
conhecer o trabalho WIZO. Acompanhadas de suas professoras e mães, 
elas foram recebidas pelas ativistas, que apresentaram a nossa instituição. 
Em seguida, as jovens montaram kits com produtos de higiene pessoal 
para serem doados às entidades carentes.  

O kit brachá das batmitzvandas

Iza Mansur e Nava Politi prestigiam a palestra

Grupo tzehiort

Grupo Barak

As chaverot do grupo chana szenes durante o ato de doação 
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tARdEs dE cuLtuRA
Sob a tutela de Yona Davidson, 
o Departamento de Cultura 
organizou os seguintes eventos: 
Tubishvat: o arquiteto Rafael 
Grimberg Costa falou sobre 
ecologia e sustentabilidade.
Crimes Raciais: a advogada 
Milena Baker relatou as origens 
do antissemitismo e o conflito 
entre liberdade de expressão e 
incitação ao racismo.
Ciclo da Vida: a psicóloga 
Elisabeth Politi abordou os desafios 
para cada etapa da existência e 
como a dinâmica familiar influencia 
o comportamento dos filhos.
Medicina Chinesa: Maria 
Cristina Felix expôs os benefícios 
das ervas e produtos naturais no 
nosso dia a dia. 
Atualidades Políticas: Persio 
Bider, da Juventude Judaica 
Organizada, traçou panorama 
da política interna de Israel e as 
relações com seus vizinhos. 
Religiosidade em Israel: Salo 
Cohen discorreu sobre os judeus 
ortodoxos nacionalistas e discutiu o 
conceito de “religioso” em Israel.
Boa Visão: O oftalmologista Dr. 
Laércio Motorin deu dicas de como 
chegar bem à terceira idade. 

PurIM
O Grupo Tzehirot promoveu a 
animada celebração de Purim, num 
ambiente tipicamente decorado, 
com direito a reco-reco, mascaras 
e muitos osnei-haman. A palestra 
da rebetsein Chana Lablowski 
e a música de Regis Karlik 
abrilhantaram ainda mais a festa.

Pessach
Uma mesa de Pessach, com a simbologia do chag e comidas 
típicas oferecidas pelo Grupo Tiferet, foi montada pelas chaverot do 
Departamento de Cultura. O Moré Ventura ressaltou que, se os adultos 
mantiverem o interesse na festa como se fossem crianças, despertarão 
a curiosidade dos jovens pela Hagadá. As chaverot do Coral Sharsheret 
e as do grupo Tiferet promoveram a venda de matzá e vinhos e o 
Grupo Tzehirot sorteou quatro cestas com produtos Kasher le Pessach, 
oferecendo duas delas para as famílias carentes.

YoM hashoá
O acendimento das seis 
velas por sobreviventes 
do Holocausto e o Izcor 
proferido por Moré 
Ventura, foram seguidos 
da palestra de Ilana 
Rabinovici Iglicky sobre a 
propaganda antissemita 
desde a Idade Média e 
sua influência sobre o 
nazismo. 

YoM 
YerushalaIM
Para celebrar 
Yom Yerushalaim, 
a reunificação 
da capital eterna 
do povo judeu, o 
Departamento de 
Cultura exibiu o filme 
“Oh Jerusalém”, 
de Elie Chouraqui. 
A obra retrata os 
momentos que 
antecederam a 
independência do 
Estado de Israel, em 
1948, logo após a 
votação da partilha 
da Palestina. 

Momento solene da recitação do Izkor
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Rio Grande do Sul

fEIRA dA fRAtERNIdAdE 2012 
A programação da Feira da Fraternidade 2012, realizada no 
Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, teve início 
com alegre happy hour, o lançamento da Revista da Feira e a 
vernissage dos artistas, que expuseram seus trabalhos no Espaço 
Arte. Tivemos a honrosa presença da presidente da WIZO Brasil, 
Helena Kelner, acompanhada por suas vice-presidentes, que 
encontravam-se em Porto Alegre para uma importante reunião. 
Todas participaram do kabalat shabat no Centro Israelita e da 
havdalá no final do shabat. 
No domingo, a 39ª Feira da Fraternidade foi oficialmente 
inaugurada, diante de autoridades, convidados, dirigentes da 
WIZO Brasil e de quase todas as chaverot gaúchas, 
acompanhadas por suas famílias. 
Danças israelenses, bingo, teatro infantil, desfile de modas, 
tendas ofertando uma infinidade de produtos, almoço para mais 
de 700 pessoas, animados bate-papos de maridos WIZO e muita 
confraternização fizeram a alegria do evento. 
Um momento de imensa emoção, foi o tributo prestado à 
homenageada da Feira, Frida Zatz Iochpe, ex-presidente da 
WIZO RS, uma ativista inovadora e criativa, mola propulsora do 
engrandecimento da WIZO gaúcha.

vereador 
valter 
Nagelstein 
e sophie 
Isdra

Importante reunião da WIZO Brasil realizada na capital gaúcha por ocasião dos festejos da feira

frida Zatz 
Iochpe recebe 
o carinho de 
sophie Isdra

À esquerda, desfile de 
moda infantil. Acima, frida 
Zatz Iochpe agradece a 
homenagem recebida
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A cARPA
O grupo Menorah da WIZO RS, juntamente com a 
Loja Marc Chagal da B’nai Brith RS, trouxe para 
Porto Alegre a peça teatral “A Carpa”, evento de 
grande repercussão dentro da comunidade gaúcha. 
Após a encenação, que lotou o teatro, houve 
um debate com o psiquiatra Abrão Slavutzki e a 
escritora Cintia Moscovitch, tendo como mediadora 
a chaverá Sandra Moscovitch.

jANtAR dAs AMIGAs
Com muita alegria, o Grupo Ianiv promoveu a 5ª edição do "Jantar de Amigas", no salão de festas da Imobiliária Morano. Além das delícias 
servidas pelo Homem-Pizza, foram promovidos sorteios de vários brindes, tornando a noite muito divertida.

LAZER E cuLtuRA
O Departamento de Turismo da WIZO 
RS programou uma viagem para 
Jaguarão, cidade histórica que se liga, 
por uma ponte, à cidade de Rio Branco, 
no Uruguai. Com cerca de 30.000 
habitantes e 800 casas tombadas 
pelo Patrimônio Histórico, Jaguarão é 
considerada a cidade mais bonita do 
Brasil, estando entre as 14 mais lindas 
do mundo. Berço de Carlos Barbosa, 
ex-governador do Estado e senador da 
República, cuja casa foi transformada 
em museu.
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cELEBRANdO YoM haatzMaut 
NA câMARA
Por sugestão do vereador Valter Nagelstein, 
foi realizada na Câmara de Vereadores 
de Porto Alegre, uma sessão solene em 
homenagem aos 64 anos do Estado de Israel. 
Presentes o prefeito Fortunati, o representante 
do governador, ilustres autoridades da 
Justiça Federal e líderes das instituições 
judaicas. Ficamos honradas com a presença 
do embaixador de Israel. A presidente da 
WIZO RS, Sophie Isdra, à frente de inúmeras 
chaverot WIZO, participou da cerimônia, junto 
aos alunos do Colégio Israelita Brasileiro e ao 
grande público presente.

Rio Grande do Sul

INAuGuRAçãO E PALEstRA
Durante a reunião inaugural das atividades da WIZO Rio Grande do Sul, a presidente, Sophie Isdra e sua diretoria apresentaram os 
planos de gestão para 2012. Naquela ocasião, foi também celebrado o Dia Internacional da Mulher, com a palestra da psicanalista 
e chaverá do Grupo Liora, Jussara Dal Zot, que abordou as grandes conquistas femininas obtidas ao longo do tempo e o papel 
fundamental da mulher no exercício do trabalho voluntário.

shaBat NãO sAI dE féRIAs
Anualmente, a WIZO Rio Grande do Sul e a SIBRA organizam um 
Kabalat Shabat no Balneário de Atlântida, denominado "O Shabat não 
sai de Férias". Após a cerimônia, os veranistas confraternizam com 
um lechaim festivo. Os frequentadores trouxeram material escolar 
para ser doado à escola estadual do município.

À esquerda, 

Malvina dorfman, 

jussara dal Zot e 

sophie Isdra  

Ao lado, animadas 

componentes do 

executivo da WIZO Rs
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Rio de janeiro

LúcIA BALAssIANO é REELEItA
Em clima de confraternização o Centro WIZO Rio de Janeiro 
promoveu em sua sede o XVI Kinus Regional, aprovando 
mudanças estatutárias, apresentando os novos membros 
honorários, Rita Segal Roitman e Ruth Szapiro e aclamando 
a mesa executiva para o próximo triênio. Bela homenagem 
foi prestada à memória da ex-presidente e ex-presidente 
de honra, Membro Ad Persona da WIZO Mundial, Rachel 
Geiger Z´L, grande mola propulsora da entidade e uma de 
suas principais colaboradoras, por ocasião do centenário 
de seu nascimento e 10º aniversário de falecimento. Foi 
entregue a Medalha WIZO Brasil-85 anos, ao pesquisador, 
historiador e escritor Paulo Geiger, em reconhecimento 
à sua dedicação e colaboração com a nossa entidade. 
Reeleita por aclamação, Lúcia Balassiano terá como 
vice-presidentes, as chaverot Eva Baumwol, Ruth Cohen e 
Suzanne Cusnir. Prestigiando o evento, a presidente WIZO 
Brasil, Helena Kelner, colocou em Lúcia, o lindo broche da 
WIZO Mundial ofertado por sua família, então representada 
por seu filho Diogo. A WIZO Brasil deseja que, em seu novo 
mandato, Lúcia repita o êxito da gestão anterior.

Lúcia com 

Anita Burlá, 

suzana 

Grinspan, 

Ana Marlene 

starec 

e silene 

Balassiano

Lúcia recendo o broche do filho diogo (d), que Helena Kelner colocou e ofertando a medalha dos 85 Anos a Paulo Geiger (E) 

Lúcia 

com suas 

vices, Eva 

Baumwol, 

Ruth cohen 

e suzanne 

cusnir

Lúcia com 

Rita Roitman 

e Ruth 

szapiro

Presença das chaverot na posse
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AtIvIdAdEs NO MIx dANcE
Mais de 80 pessoas participaram 
do evento organizado pelo 
Grupo Nili, que aliou prática de 
exercício físico, confraternização 
e solidariedade. É a WIZO em 
movimento.

ERA dO GELO Iv
Numa clara demonstração de que mães e profissionais atarefadas e dedicadas sabem honrar o compromisso com a WIZO, o Grupo Shamash, 
constituído por jovens chaverot e novas ativistas, promoveu, com absoluto sucesso, a “avant première” do filme "A Era do Gelo IV". Cerca de 
250 pessoas entre crianças e familiares prestigiaram o evento.

sarita schaffel 

confraterniza com 

nossas líderes, 

Lúcia Balassiano 

e Helena Kelner e 

demais dirigentes 

de instituições 

judaicas

YoM YerushalaIM
A WIZO Rio de Janeiro marcou 
presença no grandioso evento 
promovido pela FIERJ, no Clube 
Monte Sinai, por ocasião da 
celebração dos 45 anos de 
reunificação da emblemática 
cidade de Jerusalém. As nossas 
chaverot estiveram irmanadas 
com as representantes das 
demais instituições judaicas do 
Estado do Rio de Janeiro, na 
comemoração. chaverot WIZO exultantes em Yom Yerushalaim

Muita animação por parte da criançada e das chaverot do grupo shamash durante o evento que reuniu cerca de 250 pessoas
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Rio de Janeiro

 wizo em foco  

Pessach 5772
Dando uma prova de dinamismo, o Centro 
WIZO Rio de Janeiro celebrou Pessach, 
disseminando os valores judaicos de liberdade, 
justiça e direitos humanos. As comemorações 
dos subcentros enfocaram tanto os aspectos 
religiosos como a mensagem deste chag. As 
três presidentes dos subcentros da WIZO Rio, 
Sarinha Apelfeld, (Ahuva Kestelman), Eliane 
Eidelman, (Henny Laudau) e Guta Frydman, 
(Scylla Schneider), receberam da Presidente 
Lúcia Balassiano e de seu Executivo, a 
Medalha dos 85 anos da WIZO no Brasil, em 
reconhecimento ao valoroso trabalho por elas 
realizado em prol da WIZO.

A sede lotada na celebração do subcentro Ahuva Kestelman

sarinha Apelfeld e Lúcia Balassiano

As Aviv na celebração do subcentro Henny Landau, que recordou a libertação de Gilad shalit

Lúcia Balassiano e Eliane Eidelman

Guta frydman e Lúcia Balassiano
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Lúcia Balassiano e Eliane Eidelman

YoM haatzMaut EM GRANdE EstILO
Yom Haatzmaut foi celebrado em dois importantes momentos comunitários: durante o serviço de shabat na Associação Religiosa 
Israelita do Rio Janeiro e na sede da WIZO, com um Lechaim festivo. A parte cultural, dirigida pelo professor Edgard Leite, versou 
sobre as atualidades em Israel.

Edgard leite ladeado por Ruth szapiro. 

freyda Levacov e sarinha Apelfeld

Edgard Leite e as chaverot presentes, 

preparam-se para cantar o hino de Israel

Na ARI, as chaverot celia Bassan e Helena Honigman, 

junto às presidentes Lúcia Balassiano e Helena Kelner

Nossas chaverot junto à presidente da ARI, Evelyn Milstein e demais ativistas da congregação

Alegre comemoração do subcentro scylla schneider
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Rio de Janeiro

 wizo em foco  

PONtO PARA O GRuPO OsHER
Por ocasião do Dia da Vovó, o Grupo Osher 
homenageou as vovós do Clube da Vovó do Monte 
Sinai. Uma gincana com brincadeiras e muita 
alegria, fez com que todas participassem, numa 
grande confraternização.

Lúcia com as chaverot WIZO

A hora do parabéns ao Estado de Israel

Lúcia rodeada por seu esposo e filhos, junto a teresa Bergher

HOMENAGEM IMPORtANtE
Por iniciativa da Vereadora Teresa Bergher, a WIZO Rio de Janeiro, através de 
sua presidente Lúcia Balassiano, recebeu a Medalha Pedro Ernesto, durante 
a celebração dos 64 anos do Estado de Israel, na Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro. Um plenário lotado prestigiou o evento com alegria e emoção. Em seu 
discurso, Lúcia exaltou o trabalho WIZO em prol da melhoria das condições de vida 
da população de nossa cidade e lembrou o empenho da WIZO no revigoramento 
dos laços cordiais de amizade entre Brasil e Israel. Além dos familiares e amigos 
de Lúcia Balassiano compareceram ao evento, a presidente da WIZO Brasil, Helena 
Kelner, o Cônsul Honorário de Israel no Rio de Janeiro, Osias Wurman, autoridades 
e inúmeras chaverot WIZO.

AcREdItANdO EM uM NOvO AMANHã
Na abertura da Campanha da Solidariedade, a Assessora Institucional da WIZO Brasil 
e chaverá do Grupo Atzmaut, Nelly Starec, discorreu sobre os projetos encabeçados 
pela WIZO em prol da sociedade e ouviu as várias sugestões feitas relativas à 
execução do trabalho. Presentes várias ativistas dos grupos Aviv recém-formados 
e a presidente da WIZO Rio de Janeiro, Lúcia Balassiano. Comprometimento e 
responsabilidade de nossas ativistas.

sENtIMENtOs
A interessante palestra organizada pelo grupo 
Yardenia Bella Gudel, proferida pela psicanalista 
Sonia Eva Tucherman, versou sobre Sentimentos. 
Diversos grupos prestigiaram o evento. Sonia Eva 
foi carinhosamente recebida pelas chaverot da 
WIZO Rio de Janeiro, pela Diretora de Cultura do 
subcentro Ahuva Kestelman, Ada Waisman e pelas 
vice-presidentes do subcentro, Ida Cynamon e 
Freyda Levacov.

Nelly starec dirige-se às ativista engajadas na causa WIZO
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Pará 

PurIM
A WIZO Pará, presidida por Simone Assayag, 
realizou a tradicional festividade de Purim no 
Salão Maison Pomme D'or, com a participação do 
Centro Israelita do Pará e do Grupo Kadima B'nei 
Akiva. A jovem Ilana Aben-Athar Barcessat foi 
eleita Rainha WIZO 2012, recebendo a faixa de 
Deborah Bemmuyal Reis. Seguiu-se um animado 
jantar dançante.

MãE WIZO 2012
No salão do Centro Israelita do Pará, a WIZO 
Pará outorgou à carioca Tally Regev, o título 
de Mãe WIZO 2012. Residente em Belém 
desde 2009, quando chegou com seu esposo, 
o sheliach Matan, Tally enriquece as reuniões 
WIZO com ensinamentos judaicos, transmitindo 
os conhecimentos da Torá. Com muito carinho, 
o Centro Pará agradeceu ao casal o magnífico 
trabalho realizado na comunidade local. Durante 
a programação, houve troca de presentes entre as 
mães, brincadeiras, música e alegria. A chaverá tally com a família e as chaverot WIZO

cOMEMORANdO 70 ANOs
Durante a comemoração pelos 70 anos 
da chaverá Cota Nahon Aben-Athar, ex- 
presidente e atualmente diretora social da 
WIZO Pará, a presidente Simone Assayag 
agradeceu, em nome da WIZO, pelos anos 
de trabalho e dedicação daquela querida 
ativista. A aniversariante recebe o carinho da família e de simone Assayag

O desfile da 
encantadora 
Rainha Esther

Ilana com o Executivo 
da WIZO Pará e, ao lado, 
festejada pelas amigas
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Minas Gerais
 wizo em foco 

PREsIdÊNcIA NOvA
Após vários anos à frente da WIZO mineira, a querida Elisabeth Bronfen passou o bastão para a 
chaverá Maria Auxiliadora Silva Delgado Buelli, tendo como vice-presidentes Elisabeth Bronfen e Aviva 
Avritzer, a quem desejamos muito sucesso. A Elisabeth, que tão bem soube honrar e enobrecer o nome 
da WIZO mineira, a WIZO Brasil agradece a dedicação e o engajamento durante todo o período em que 
representou a instituição em Belo Horizonte. Sabemos que continuaremos a contar com sua força e 
competência em nossa Organização.

LANçAMENtO dE “O 
LIvRO  NEuRótIcO dE 
REcEItAs” 
Uma multidão composta por 
familiares, amigos e chaverot WIZO, 
compareceu ao lançamento de “O 
Livro Neurótico de Receitas”, escrito 
pela psicanalista e chaverá WIZO, 
Ana Cecília Carvalho, na Associação 
Israelita. Os cinquenta capítulos. 
(alusão ao tempo usual das sessões), 
são repletos de humor e pitadas 
de uma sabedoria conquistada no 
decorrer da vida e que temperam 
as receitas. O livro foi, também, 
lançado no Centro Cultural Midrash, 
no Rio de Janeiro.

MusEu sOBRE 
A HIstóRIA dA 
INquIsIçãO
Belo Horizonte 
sediará o primeiro 
museu sobre a 
história da Inquisição, 
com o objetivo de 
contribuir para a 
inclusão social 
e o combate à 
intolerância religiosa. 

HIstóRIA E 
INfORMAçãO
Foi também lançado 
na livraria Quixote, 
o livro “Estudos 
judaicos: Shoá, o 
mal e o crime”, uma 
realização do Núcleo 
de Estudos Judaicos 
da UFMG (NEJ) e do 
Núcleo de Estudos 
de Crimes, Pecados 
e Monstruosidades 
(CPM). Através da 
federação mineira, o 
livro será distribuído 
às escolas para 
informação e 
consulta dos 
professores. 

fEstA dE IsRAEL
Localizada na Praça de Israel, a feira já consta no calendário da Belotour e contou com a presença do governador 
Dr. Antônio Anastasia, que compareceu à barraca da WIZO para provar nossos quitutes. Este ano, homenageando 
os 64 anos da criação do Estado de Israel e o Dia de Jerusalém, a WIZO ressaltou as boas relações Brasil/Israel, 
enfeitando suas barracas com balões azuis, brancos, verdes e amarelos. A WIZO mineira ofereceu também artigos 
religiosos judaicos. Inúmeros artigos publicados na mídia local teceram elogios à Festa de Israel.

PurIM
A WIZO Minas Gerais, 
em parceria com a 
Congregação Israelita, 
comemorou Purim 
com uma belíssima 
festa. Como já é 
tradição, o Grupo 
Judith Cohen, sob 
a presidência da 
chaverá Mara Kraiser 
se encarregou da 
decoração do salão, dos quitutes oferecidos e da distribuição dos apitos 
e máscaras para as crianças. 

Rabino Leonardo Alanati a caráter

Rabino Leonardo Alanati a caráter

A psicanalista e chaverá WIZO Ana cecília em 
noite de autógrafos
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PurIM
A WIZO Paraná organizou uma 
concorrida Festa de Purim, com 
direito à muita diversão, alegria 
e sorteio de uma televisão. Na 
foto, Sheila Figlarz recebendo o 
prêmio das mãos das chaverot 
curitibanas.

schlIchut dE 
ANA MARLENE stAREc
Ana Marlene Starec, presidente de 
Honra da WIZO Brasil, viajou em 
schlichut a Curitiba, onde utilizou a sua 
extensa bagagem de conhecimento, 
cultura e vivência WIZO, para discorrer 
brilhantemente sobre o trabalho WIZO 
no Brasil e em Israel. 

Paraná

Santa Catarina

PROjEtOs 2012
A WIZO Santa Catarina propôs, numa reunião de confraternização, os seguintes 
projetos:
1 - Arrecadação de fraldas geriátricas para o Asilo Cantinho dos Idosos em 
Ratones.
2 - Utilização das redes sociais para compartilhamento de  informações de 
cunho judaico.
3 - Participação nos movimentos sociais “Floripa te quero bem”, que visam a 
melhoria da qualidade de vida dos habitantes desta região.

PARcERIA cOM MOvIMENtO juvENIL
A WIZO Santa Catarina deu suporte ao evento organizado 
pelo Hashomer Hatzair, na Lagoa da Peri, propiciando 
às crianças a aprendizagem dos princípios judaicos, 
a valorização de nossas tradições e o convívio com a 
natureza.
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H
ouve um tempo em que Israel era 
o queridinho das esquerdas. País 
governado por trabalhistas, terra 
de experimentos comunais como 
os kibutzim e moshavim, Israel ti-

nha presença destacada nas reuniões da Internacio-
nal Socialista. Até que o encanto se quebrou. 

As guerras de 67 e 73, a popularização da 
causa palestina e, principalmente, a conquista do 
poder por partidos de centro-direita e direita, fi-
zeram com que os chamados liberais 
deixassem de enxergar Israel como 
um dos seus. Em um movimento em 
nada surpreendente, o país passou 
então a contar com a simpatia dos 
setores mais à direita em diversos pa-
íses. Esta situação perdura até hoje. 
Enquanto liberais atacam impiedo-
samente, os conservadores defendem 
fervorosamente o Estado Judeu. 

Há quem se contente com esta 
dinâmica, mas há quem queira se 
rebelar. Um deles é o político ame-
ricano Jonathan Miller. Militante do 
Partido Democrata desde os tempos 
da faculdade, Miller é um liberal de 
carteirinha. Teve posições de desta-
que em campanhas de Al Gore e Bill 
Clinton e até hoje segue a cartilha 
do falecido ícone democrata Hubert Humphrey, 
paladino das causas sociais nos EUA.

Jonathan Miller está envolvido atualmente em 
uma cruzada cujo objetivo é derrubar o princípio 
cada vez mais sólido de que, se eu sou de es-
querda, não posso apoiar Israel. O carro-chefe da 
campanha é seu livro “The Liberal Case for Israel”, 
lançado recentemente. “Israel não é simplesmente 
a única democracia do Oriente Médio e o mais 
próximo aliado dos EUA”, atesta Miller. “O Estado 

Judeu é também um modelo de valores liberais e 
progressistas para qualquer país atual.”   

Para Miller, o símbolo da distorção que vivemos 
hoje em dia é a bandeira palestina sendo carre-
gada nas paradas gay dos EUA.  “Seria cômico se 
não fosse trágico”, lamenta Miller, tentando com-
preender como ativistas gays preferem apoiar um 
país que persegue e oprime homossexuais a outro 
onde eles gozam de total liberdade. 

Em seu livro, Miller lista o que chama de “oito 
loucas mentiras sobre o Estado Judeu” 
e dedica-se a desconstruir uma a uma. 
Além dos direitos dos homossexuais, 
ele cita exemplos como a independên-
cia das mulheres, o apoio aos imigran-
tes e a rede de proteção social para 
mostrar como a realidade israelense é, 
muitas vezes, a realização do ideário 
progressista. 

Apesar de terem a esquerda nor-
te-americana como público-alvo, os 
argumentos de Miller servem para 
aqueles que se consideram liberais 
em todo o mundo, inclusive no Brasil. 
Muitos (incluindo judeus) dos que 
hoje em dia se sentem desconfortáveis 
em demonstrar apoio a Israel diante 
de amigos e colegas igualmente de 
esquerda, poderão encontrar em “The 

Liberal Case for Israel” auxílio para suas contra-
dições internas. 

Miller não pretende transformar a esquerda 
hoje altamente anti-israelense em sionista. “Ape-
nas peço aos meus companheiros progressistas 
que tenham uma visão balanceada sobre este 
país, cujas políticas públicas seguem o que consi-
deramos nossas principais prioridades: promover 
a igualdade, combater a discriminação e proteger 
os mais vulneráveis”, diz.

Israel para as esquerdas
a cruzada de um americano Para reaProximar o esTado judeu dos liberais e ProgressisTas

'sERIA côMIcO 
sE NãO fOssE 
tRáGIcO', LAMENtA 
MILLER, tENtANdO 
cOMPREENdER 
cOMO AtIvIstAs 
GAYs PREfEREM 
APOIAR uM PAís quE 
PERsEGuE E OPRIME 
HOMOssExuAIs A 
OutRO ONdE ELEs 
GOZAM dE tOtAL 
LIBERdAdE.

palavra final   RENAtO AIZENMAN
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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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