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Chanucá:
o milagre que nos inspira

A

magia das velas e os
“sevivon” girando fazem
parte desse momento
de deslumbramento,
que se estende por
toda a vida com as lembranças da
infância, dos avós, da celebração em
família. O heroísmo dos Macabeus, a
retomada do Templo de Jerusalém,
o óleo escasso que durou oito dias e
manteve a chama do judaísmo acesa
permanecem vivos na nossa tradição.
E nos movem para que, a cada ano,
retomemos essa tradição com nossos
filhos e netos.
Quando Chanucá chega, Israel se
transforma em um país iluminado.
Nas ruas, nas janelas das casas,
o clarão das luzes está em todos os
lugares, fazendo com que a rotina
fique mais leve. Em meio a atentados,
choros e consolos, nossos irmãos
têm ânimo e celebram o milagre da
existência do Estado Judeu. É uma
pausa para reviver a história e o
heroísmo que, a cada ano, redobram
na alma e no espírito da população.

Nas creches, escolas, centros de
absorção, casas para mulheres e em
todos os locais onde a WIZO Israel está
presente, as luzes das chanuquiot estão
acesas. Elas são o calor do aconchego,
a cor da alegria... Oito dias nos quais
professores e alunos, crianças, jovens e
adultos comemoram e participam dessa
festa que reúne e aproxima as pessoas.
De longe, onde estamos, nós
chaverot WIZO também nos
aproximamos nesse momento
em que finalizamos mais um ano
civil de trabalho. Nos alegramos
pelas conquistas do nosso trabalho
desenvolvido em 2014 e já voltadas para
o novo ano, nos unimos às chaverot
WIZO em todo o mundo desejando que
as luzes de Chanucá tragam Shalom
para a Humanidade.

Chag Sameach!
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nossa opinião

Inclusão Social com Arte

Q

uando os membros do
Júri Oficial do Concurso
de Pintura e Desenho da
WIZO-SP se depararam
com o trabalho de Leandro
Pereira, foi unanimidade que ele estaria
entre os melhores. A textura das cores,
a sensibilidade e o talento de unir
Massada e Quilombo dos Palmares em
uma só obra eram nítidos. Os jurados
não previram que ele era um aluno com
deficiência intelectual. O quadro foi
escolhido em segundo lugar pela sua
qualidade.
Sua professora, Lia Raquel,
fez um relato emocionante sobre o
que esse prêmio significou para
Leandro. “Foi a primeira vez que
Leandro, a mãe, a irmã viajaram
para além de 50 km da cidade em
que moram; que o pai viu que a
“mania” de desenhar do filho é algo
importante para ele e reconhecido
pela sociedade; que a família toda
viajou junta; que entraram em um
shopping grande; que subiram em um
elevador e em uma escada rolante;
que comeram em uma praça de
alimentação fazendo seus pedidos,
enfim, que tiveram acesso a coisas que
para nós são corriqueiras. Também foi
a primeira vez que o Leandro teve um
amigo como convidado; que participou
de um concurso; que foi premiado e
tão valorizado; que terá um aparelho
eletrônico (nem celular tem) ; que falou,
ele quase não fala e falou em público”.
Ela contou que Castilho fica a
700 km de São Paulo, mas Leandro
mora 50 km para frente, em uma
fazenda na qual o pai é empregado. Para
participar da solenidade de premiação,
tiveram que sair na noite anterior.
Se receber o prêmio já é sinal de
prestígio para todos os alunos, para
Leandro certamente significou mais do
que isso. Foi a indicação de que, mesmo
com suas limitações, ele encontrou uma
forma para se expressar, um sentido

Juri Oficial: Roseli Ventrella (E), Iza Mansur, Tania Tarandach, Rosa Motta e a consulesa Lucia Barnea

na vida, um canal para ser reconhecido
pela sociedade e dela fazer parte a sua
maneira, suas possibilidades.
O mesmo aconteceu com o
vencedor do recém-criado Prêmio EJA,
para jovens e adultos que voltaram a
estudar. Marcelo Ricardo Inácio, detento
de um presídio perto da cidade de
Flórida Paulista, contou com
o apoio das professoras Giseli Renz
Balista e Sueli da Silva Barbiero para
participar do Concurso. Segundo as
professoras, esse será um grande
incentivo para muitos na mesma
situação mudarem de vida e escolherem
o caminho do bem.
Esses dois casos mostram como
a arte pode motivar pessoas que ficariam
à margem da população, sem
qualquer incentivo ou reconhecimento.
E o Concurso de Pintura e Desenho
da WIZO-SP vem justamente abrir as
portas a essas pessoas, traçando uma
linha pela qual elas possam, por meio
do seu talento, achar o caminho para
encontrar sua “alma” perdida. Para si e
diante da sociedade.

A equipe da Redação

Fale com a
Wizo-SP:
Rua Minas Gerais, 36
CEP 01224-010
São Paulo - SP
Tel. (11) 3257-0100
Fax: (11) 3256-3099
wizosp@terra.com.br
www.wizosp.org.br

3

WIZO ANIMADA

A magia do circo
encanta pais e filhos

O circo remete a algo lúdico, fazendo voltar à infância, na alegria dos
palhaços, nas acrobacias dos malabares e na beleza das cores. Relatos
trazem que esta arte difundida no mundo todo existe desde a Antiguidade.
Na China foram encontradas pinturas com quase cinco mil anos mostrando
contorcionistas, acrobatas e equilibristas. No Brasil, encanta famílias pelo
menos desde o século 19

E

foi exatamente o circo
o tema escolhido pelo
grupo de jovens do
Zahav para a segunda
edição da WIZO
Animada, que reuniu dezenas de
adultos e crianças no Espaço Pátio
Duo, em Pinheiros. A tarde teve
muitos palhaços, show de música,
oficinas, comes e bebes, sorteios,
sem faltar a pipoca, para a alegria
dos pequenos e de seus pais.
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“Da primeira edição
para essa, o grupo ganhou
três novas voluntárias, e
começamos a planejar tudo
já no mês de agosto”, contou
Nava Politi, diretora de
Empreendimentos da WIZO
São Paulo. “Foi gratificante
porque, além das crianças,
os pais acabaram se
envolvendo nas oficinas de
arte, na roda do mágico, na contação de histórias,
na oficina de cupcakes, os gostosos bolinhos doces
recheados”.
Todos os brinquedos que fizeram parte da
festa foram arrecadados através de doações.
“É muito gostoso voltar a ser criança por um
dia”, disse Nava, que junto com as jovens do
Zahav, entrou no espírito da festa, colocando
seus narizes de plástico vermelho e saltando no
pula-pula, vibrando com o sucesso de mais um
empreendimento planejado em todos os detalhes
e executado com perfeição.

turismo

Ein Hod
A cidade que respira arte
Imagine uma cidade que possui uma galeria de arte em cada esquina, esculturas
espalhadas pelas ruas onde moram pintores, músicos, artistas plásticos.
Pois é, essa cidade existe, fica no norte de Israel e chama-se Ein Hod

N

o total, Ein Hod tem 22 galerias,
14 oficinas de arte, dois museus e
14 quartos para alugar a turistas. Quase que
diariamente, há workshops de impressão,
escultura, fotografia, serigrafia, música
(vocal), cerâmica, mosaico, design, vitral, litografia e
ferraria. A Casa Gertrud Kraus patrocina concertos de
música de câmara quinzenais e palestras. No verão,
apresentações de música popular ocorrem em um
anfiteatro ao ar livre. Ao longo do ano, concertos de
jazz são realizados aos sábados junto à praça central.
A galeria principal de Ein Hod tem cinco salas de
exposição, dedicadas a diferentes setores. Na sala 1,
obras de imigrantes da antiga União Soviética e da
Etiópia; a sala 2 é exclusivamente para artistas de
Ein Hod, do passado e do presente; as salas 3 e 4 são
para exposições temporárias e a 5 é para mostras
temáticas.
O Museu Nisco de Música Mecânica da cidade
é o primeiro em Israel dedicado a instrumentos
antigos. A coleção, acumulada ao longo de 40 anos
pelo músico Nisan Cohen, contém caixas acústicas,
um órgão automático, um leitor de reprodução de
piano, coleção de manivelas de 100 anos de idade,
gramofones, pianos automáticos, manuais e outros
instrumentos.
Em 1992, uma parte original do muro de Berlim foi
colocada na aldeia. O programa de intercâmbio Ein
Hod-Düsseldorf trouxe diversos artistas da cidade
alemã durante as duas últimas décadas. Programa
semelhante foi inaugurado para artistas de New
Hampshire, na Inglaterra.
Dez moradores de Ein Hod ganharam o
Prêmio Israel, concedido anualmente no Dia da
Independência do país, por sua produção artística.
De acordo com o morador Robert Nechin, os artistas
que trabalham lá hoje "estão plenamente conscientes
do exemplo ilustre desses dez grandes artistas e
estudiosos, que viveram e ainda vivem entre eles”.

A arte em cada rua da cidade israelense
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concurso

Emoção dá a nota na
entrega de prêmios
Se todo ano a premiação do Concurso de Pintura e Desenho da WIZO-SP é repleta de
momentos de emoção, pode-se dizer que essa 26ª edição superou as expectativas. Realizada
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a cerimônia reuniu histórias de superação,
de professores e alunos que trazem esperança de um futuro promissor para o País e geram
o reconhecimento dessa iniciativa

U

m exemplo é o do
segundo colocado
Leandro Pereira,
que tem deficiência
intelectual e
encantou os jurados com
sua arte. “Conversei com o
Leandro na minha sala sobre
o que os povos de Palmares e
de Massada haviam sentido
naquela situação. A partir daí,
ele que escolheu o material,
a forma de representar, fez
tudo sozinho e nós mandamos.
Quando soubemos que ganhou,
percebemos que ele é realmente
bom como nós acreditávamos”,
disse, emocionada, a professora
Lia Raquel Pereira de Souza
Carvalho. Representando
a Secretaria do Estado da
Educação, Raquel Volpato
Serbino entregou o prêmio ao
garoto e falou da importância
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da arte e do premiado.
“Um dos códigos de linguagem
que nós temos é a Arte, que
representa nossa inteligência,
nosso conhecimento, nossa
ideologia, nossos valores, nossas
sensações, nossa estética e
ética, e fala para todos. Esse
quadro falou muito para mim,
me emocionou, e esse tema da
liberdade é relevante para o
momento em que vive nosso
país. Lutar pela liberdade não
é fácil, o caminho é íngreme,
como essas duas histórias,
de Massada e Palmares,
demonstram.”
Esse foi um dos grandes
momentos que o evento
reservava, após sua abertura
por Sergio Serber, presidente do
Conselho Estadual Parlamentar
das Comunidades de Raízes e
Culturas Estrangeiras (Conscre),

que também ressaltou a
importância do tema: “O que
ocorreu em Massada e em
Palmares nos faz refletir sobre
o respeito que temos que ter
às minorias e acabarmos com
manifestações antissemitas e
racistas”.
Este ano, o concurso
contou com 85 novas cidades
participantes, como Espírito
Santo do Turvo, Nuporanga,
Estiva Gerbe e Taiuva,
e lugares mais conhecidos e
próximos da capital, como
Santos, de onde veio a maior
quantidade de trabalhos.
Não foi uma escolha fácil
para o Júri Oficial, formado
por: Roseli Ventrella, da
Secretaria da Educação; Lucia
Barnea, consulesa de Israel;
Tania Tarandach e Rosa
Motta, diretora e curadora do
Concurso; Sulamita Tabacof
e Iza Mansur, presidentes de
Honra e da Diretoria Executiva
da WIZO-SP.
O vereador Gilberto Natalini
também se impressionou
com a qualidade dos
trabalhos. “Esse resultado
mostra a potencialidade do
povo brasileiro, da nossa
juventude, e o que a WIZO faz
é dar oportunidade aos jovens
expressarem sua sensibilidade
por meio da arte e criarem obras
maravilhosas”.

wizo flash

Alberto Danon

Reitor José Vicente

Vereador Gilberto Natalini

Um garoto artista – Com
apenas nove anos, Gabriel Victor
Sepulvida de Souza mostrou
desde cedo seu talento levando
uma Menção Honrosa para sua
cidade, Mauá. “Esse concurso
abre um caminho lindo para as
crianças, que podem aprofundar
seus estudos por meio da
apostila que é fantástica, muito
completa”, disse sua professora
Jéssica Moraes Reis Lucena.
“Eu não pensava que ia ganhar,
pois eu sabia que tinha muita
gente maior participando, foi
uma surpresa”, complementou
o pequeno Gabriel. Ao entregar
o prêmio, Iza Mansur destacou:
“Fiquei emocionada com o
talento do Gabriel e que esse
seja o primeiro de muitos outros
prêmios”.
José Vicente, reitor da
Universidade Zumbi dos
Palmares, instituição de ensino
privada, sem fins lucrativos,
que visa a inclusão do negro no
ensino superior e a discussão
da diversidade social, marcou
presença no evento e entregou
a segunda Menção Honrosa,
para Bruna Gomes Canzian.
“Nessa tarde, através da arte,
sentimos um pouco do espírito
de Zumbi dos Palmares entre
nós e a representação da
dignidade humana pela criação
de jovens, que produziram
um material com tão alta
qualidade”, disse o reitor.
Este ano, excepcionalmente,
foi entregue o prêmio EJA –

Ensino de Jovens e Adultos,
programa da Secretaria da
Educação destinado a uma
parcela da população que não
teve oportunidade de frequentar
a sala de aula na idade certa.
O vencedor, Marcelo Ricardo
Inácio, de 34 anos, tem aula na
sala de aula da unidade prisional
vinculada à Escola Dr. Pércio
Gomes Gonzales, da cidade de
Flórida Paulista, a 600 km de
São Paulo. As professoras Giseli
Renz Balista e Sueli da Silva
Barbiero receberam o prêmio
pelo aluno e contaram sobre o
importante trabalho realizado
na unidade. “Nós, professoras,
não estamos ali para julgá-los,
eles são apenas alunos, sedentos
de saber e que, muitas vezes,
estão nessa situação porque
não tiveram a oportunidade
na hora certa”, disse Giseli. “É
com a educação que podemos
transformar o país e ela precisa
de incentivos como esse.
Tenho certeza que esse foi só
o início, pois a autoestima dos
nossos estudantes depois deste
Concurso aumentará muito e
eles se dedicarão ainda mais”,
complementou Sueli.
Ao entregar o prêmio às
professoras, Sulamita Tabacof
lembrou várias histórias
emocionantes que o Concurso
teve ao longo de mais de
duas décadas. “Já tivemos
aluno premiado morador em
assentamento dos Sem Terra
e o pedido de uma aluna para

que o prêmio da viagem a
Brasília fosse revertido em
um tratamento dentário que
ela precisava e, este ano, essa
experiência com a escola de
detentos, que acaba ensinando
muito a nós”.
Relatos de Israel – A diretora
do Concurso Tania Tarandach
agradeceu o esforço de cada
delegação para chegar à
cerimônia, vindos dos mais
longínquos cantos do Estado.
“Quero também ressaltar o
trabalho dos funcionários da
WIZO que dão o melhor de si
para a realização desse evento
e as voluntárias responsáveis
pela catalogação dos trabalhos,
Clara Black, Regina Fichiman,
Geni Leviman e Sara Kolber.”
Ressaltou também o entusiasmo
do mestre de cerimônia Alberto
Danon, que voluntariamente
apresenta todos os anos o
evento, e convidou Roseli
Ventrella, da Secretaria da
Educação, a relatar a viagem
feita a Israel, fruto do prêmio
dado pela WIZO no ano passado

Coral Sharsheret
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concurso
por sua colaboração e presença
constante na ligação entre a
Secretaria e a WIZO.
Roseli fez um relato de
sua experiência, ilustrando
com fotos a passagem por Tel
Aviv, Jerusalém e a emoção
que sentiu quando visitou
o Museu das Crianças, em
seguida à visita ao Yad Vashem,
o Museu do Holocausto. “Eu
relutei em ir a esse Museu,
pois não sabia se iria aguentar
ver a representação daquelas
atrocidades, mas ao entrar lá,
havia pequenas luzes em um
ambiente escuro, tudo muito
singelo, foi uma experiência
única e saí de lá renovada, após
ter visito as atrocidades da
época do nazismo”.
Um dos representantes
do diálogo interreligioso da
Federação Israelita do Estado
de São Paulo, moré Gilberto
Ventura registrou: “Não
podemos negar que existe
racismo, antissemitismo e os
quadros desses jovens são o
símbolo de uma luta diária pela
convivência, pela interação e
justiça social”.
Mesmo sem ter participantes
premiados no Concurso,
algumas escolas vieram em
caravanas, como a Escola
Estadual Miguel Vicente
Cury, de Campinas. Mais de
40 alunos acompanhados da

diretora, da professora de Arte
e da coordenadora do Projeto
de Lei que trata de questões
da Africanidade, Tânia Maria
Ribeiro, participaram da
cerimônia e um deles voltou
para casa com uma bicicleta,
ganha no sorteio entre os jovens.
Após a entrega do prêmio
por Valmir Macedo, gerente de
Marketing do Bradesco, grande
apoiador do Concurso nesses
26 anos, e do segundo lugar,
como foi relatado no início
dessa reportagem, chegou a
hora do grande vencedor, Pedro
Paulo Carvalho, da cidade de
Itápolis, distante mais de 350
quilômetros da capital. “Quando
recebi o material, abracei a
causa desse Concurso, pois
se tratava de um tema forte.
Contextualizei a apostila para os
alunos, incentivei a pesquisa na
Internet e enviei oito trabalhos,
e o do Pedro, um menino
muito talentoso, venceu”,
falou a professora Rosângela
Antonia Rodrigues Amoroso.
Emocionado, o aluno contou
que desenha desde pequeno,
mas essa foi a primeira vez que
participou de um concurso.
“Esse é um prêmio que abre
portas e pretendo seguir essa
área artística, ser desenhista”.
O cônsul Yoel Barnea, que
entregou o prêmio, falou da
semelhança da luta entre

Professores e alunos contaram como foi o processo criativo
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Sulamita Tabacof destaca o trabalho educativo

os dois povos. “Foram lutas
pela liberdade, igualdade,
respeito aos direitos de cada
cidadão e o trabalho do Pedro
retratou muito bem esses dois
acontecimentos históricos”.
A tarde contou com números
musicais interpretados pelo
Coral Sharsheret e pelo
violinista Raphael Araújo. “Atuo
há pouco mais de três anos em
eventos na comunidade e posso
garantir que este Concurso foi,
de longe, o mais emocionante
e o que mais tem importância
cultural entre os que pude
participar”, disse Raphael.
No final, ficou a sensação
de dever mais que cumprido,
tanto em levar a imagem
real de Israel para alunos e
professores que não teriam
acesso a essas informações,
como em proporcionar sonhos a
jovens que talvez não tivessem
a oportunidade de mostrar seu
talento nesta etapa de suas
vidas, um degrau para futuros
cidadãos conscientes de suas
atitudes e de seu valor.

visita

Miss Israel na FlinkSampa
Atendendo convite do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, os quadros vencedores
do Concurso de Pintura e Desenho da WIZO estiveram expostos na FlinkSampa Afroétnica,
evento que celebrou a cultura negra, realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo.

A

Miss Israel
2013, Yitayish
Ayenew, chamada
carinhosamente
de Titi, foi uma
das convidadas ao evento
e participou de uma mesa
redonda sobre o poder da
beleza, com a ex-Miss Brasil
(1986) Deyse Nunes, a modelo
Samira Carvalho e a mediação
do criador da São Paulo
Fashion Week, Paulo Borges.
“Acredito que a beleza abre
portas, mas é o caráter que
mantém as portas abertas”,
afirmou a Miss Israel.
Após o bate-papo, muito
simpática, Titi, de origem
etíope e a primeira negra a
vencer a Malcat HaIofi (como
é chamada a miss em Israel),
visitou as obras do Concurso
de Pintura e Desenho e elogiou
muito os trabalhos. “Eles
têm uma qualidade
impressionante”, disse ao
iniciar sua rápida entrevista
para o WIZO Flash.
WIZO Flash: Com quantos
anos você foi a Israel e
por que decidiu fazer aliá?
Titi: Meus pais morreram

quando eu ainda era criança
e sempre sonhava, com meu
irmão, de ir para Israel,
conhecer a Jerusalém de Ouro
da qual apenas ouvíamos falar.
Quando eu tinha 12 anos,
ele me levou e fomos acolhidos
por nossos avós, que já
moravam lá.

Miss Israel 2013 e Miss Brasil 1986 em momento descontraído
WF: Por que resolveu se
tornar miss?
Titi: Um dia, uma amiga minha

do colégio virou para mim e
disse: “você é muito bonita,
devia se inscrever no concurso
de miss”. Eu não dei muita bola,
mas ela foi lá e me inscreveu.

E ganhei. Aí passei a acreditar
na minha beleza. Quero seguir
esse caminho e me tornar
uma supermodel. Mas, ao
mesmo tempo, não abandonei
os estudos. Curso faculdade
de Ciências Políticas e quero
conciliar minha carreira de
modelo com a política externa
israelense.
WF: Como tem sido sua
recepção no Brasil?
Titi: De todos os países que

visitei, nunca havia sido tão
bem recebida. Estou realmente
emocionada com o carinho das
pessoas.
WF: Você já conhecia o
trabalho da WIZO?
Titi: Sim. Uma vez me

convidaram para conhecer uma
escola WIZO em Ramat Gan, na
celebração do Dia Internacional
da Mulher. É um trabalho lindo
e muito importante, e para
mim, foi uma honra participar
daquele evento.

9

destaque

A grande pintora de Varsóvia
Gela Seksztajn não é um nome muito conhecido, mas foi uma
das principais artistas que fizeram parte da comunidade judaica
da capital polonesa na primeira metade do século 20. Nascida
em 1907, atingiu a maturidade artística e começou a receber
elogios da crítica apenas em 1938, às vésperas da Segunda
Guerra Mundial. Pintava aquarelas e desenhos. Eram retratos
realistas, que chamavam atenção pela sua dramaticidade,
além de naturezas-mortas e paisagens

H

oje, mais de 300
de seus desenhos,
guaches e aquarelas
dos anos 19301942 são parte do
Arquivo do Gueto de Varsóvia.
A coleção inclui sua biografia e
documentos pessoais. Gela era
casada com Izrael Lichtensztejn
(1904-1943), um escritor e
professor que foi membro
de um grupo de resistência
e participou da ocultação do
arquivo da esposa em 1942,
em plena Guerra, enterrando
cerca de 300 de suas aquarelas
e preservando a memória da
artista e sua obra.
O pai de Gela era sapateiro
e sua mãe, que fazia parte da
intelligentsia local, morreu
em 1918. O escritor Jehoszua
Singer foi o primeiro a descobrir
seu talento como pintora. Ele
a apresentou ao ator e diretor
Jonas Turkow, que por sua
vez era próximo do conhecido
escultor Henryk Kuna. Graças
a este, ela ganhou uma bolsa
de estudos de dois meses na
Academia de Belas Artes da
Cracóvia. A artista mostrou
sua gratidão ao pintar retratos
de pessoas que a ajudaram
em sua trajetória e uma de
suas primeiras aquarelas é em
homenagem a Singer.
A partir de 1931, Gela
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participava regularmente de
exposições organizadas por
artistas judeus na capital
polonesa. Depois da ocupação
pelos nazistas e a deportação de
todos os judeus para o Gueto
de Varsóvia, a artista tentou
manter seu trabalho. Ensinava
arte em uma escola primária e
preparou exposições de obras
de seus alunos. Também criou
figurinos e decorações para
gincanas e peças da escola.
Gela continuava pintando, mas
estava frustrada com a situação,
que só piorava: “Eu não posso
transmitir os detalhes de nosso

terrível destino, da nossa
grande tragédia nacional. Deixo
isso para os meus amigos, os
escritores judeus”, escreveu.
No dia 22 de julho de 1942,
os nazistas começaram a
deportar os habitantes do Gueto
para o campo de extermínio
de Treblinka. A operação era
realizada com intervalos e até o
dia 21 de setembro cerca de 300
mil pessoas tinham sido levadas
e mortas. Na virada de julho
e agosto, em circunstâncias
excepcionalmente dramáticas,
Gela estava se preparando
para esconder suas pinturas,
quando escreveu: “Agora estou
guardando o que eu posso
deixar aos cuidados de Deus”.
É sabido que Gela, familiares
e amigos conseguiram
sobreviver a essa terrível
seleção que aconteceu no Gueto
escondidos nas instalações da
escola em que ela lecionava.
Baseado em informações de
documentos e relatos, estimase que Gela e sua filha Margelit
tenham morrido durante a
revolta do Gueto, que perdurou
até 16 de maio de 1943.

registro

O que acontece na Sede...
1. Sucot bem comemorado
O rabino Noach Gansburg e sua esposa
Pessy abriram as portas do Centro
Novo Horizonte para as chaverot
comemorarem Sucot. O professor
Nelson Rosenchan falou sobre a
Festa das Cabanas na Sede. Contou
curiosidades e detalhou algumas das
leis agrícolas que regem a festividade.
2. Homenagem a Bluma Fleks z’l
e Mina Gasko z’l
Duas chaverot falecidas recentemente
foram homenageadas pelo Grupo
Chana Szenes: Bluma Flecks e Mina
Gasko. Com a presença de familiares,
a tarde mostrou vídeos, fotos e
depoimentos.

1

Iamim Noraim
O rabino Dudu Levinson esteve
na Sede, onde falou sobre os dias
temíveis, entre Rosh Hashaná
e Iom Kipur.
2

3. As Mulheres do Kotel
Itai Friedman, sheliach do Fundo
Comunitário de São Paulo, promoveu
um debate sobre as “Mulheres no
Kotel”, movimento que quer igualdade
de direitos entre os gêneros no Muro
das Lamentações.

3

Situação no Oriente Médio
O intelectual Roberto Vinograd
discorreu sobre a ascensão do grupo
extremista Estado Islâmico no Oriente
Médio.
3

55

4

4. Como melhorar a memória
A psicóloga e gerontóloga Cassia
Mizan ensinou técnicas de como ativar
e aprimorar a memória.

6

5. Cinema na Sede
O Grupo Silvia Hodara promoveu
a exibição do filme “The Flat”
(O Apartamento), produção
israelense-alemã, que foi seguida de
debate com Marcos Susskind, Michel
Gordon, Sulamita Tabacof e Nanette
Konig. Coordenação da psicóloga
Mania Deweik.
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CONCURSO
CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO 2014

BRASIL-ISRAEL

MASSADA QUILOMBO DOS PALMARES
a bravura de dois povos
2º lugar
Leandro Pereira,
17 anos

Profª Lia Raquel P. de Souza Carvalho
E.E. Armel Miranda
Castilho - SP

3º lugar
Lívia Mendes das Chagas,
17 anos
Profª Eliana Alves Nunes Dias
E.E. José Justino de Oliveira
Santo Antônio do Jardim - SP

júri aberto
Michel Messias de Siqueira,
14 anos
Profª Célia Jimenez Farfan
E.E. Dr. Roberto Feijó
Guararema - SP

Marcelo Ricardo Inácio,
34 anos

Profª Giseli Renz Balista
E.E. Dr. Pércio Gomes Gonzales
Flórida Paulista - SP

MENÇÃO HONROSA
Bruna Gomes Canzian

16 anos
Profª Ana Silvia Scarin Papa
E.E. Padre Longino Vastbinder
Mogi-Guaçu - SP

Gabriel Victor Sepúlvida de Souza

9 anos
Profª Jéssica Moraes Reis Lucena
E.E. Clodoaldo Portugal Caribê
Mauá - SP

prêmio especial eja

