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C

hega o fim do ano civil e
com ele a hora de parar,
refletir o que foi realizado
e o que deixou de ser feito.
Colocamos nossas ações na balança.
Pensando como chaverá WIZO SP, o
ano que termina fez boa figura nessa
balança.
Os encontros semanais, às
terças-feiras, receberam pessoas
interessantes em diferentes áreas,
que contribuíram para enriquecer
culturalmente as frequentadoras.
O último foi uma homenagem
mais que merecida ao casal Tânia
e Marcel Hollender. Há vinte anos,
eles fazem o programa Shalom
Brasil chegar aos televisores de
milhares de pessoas, divulgando
Israel, o judaísmo e as atividades
comunitárias em Sâo Paulo.
Nosso kol hacavod e que continue
levando boas novas por todo 2016.
Para a WIZO SP foi uma
honra receber a presidente Rivka
Lazovsky no aniversário de 95
anos de criação da WIZO Mundial.
Vinda do Rio de Janeiro, Rivka
passou poucas horas em São Paulo.
Suficientes para que tivessemos
contato com sua delicadeza, alegria

e, principalmente, seu amor à causa
WIZO.
Este espaço ficaria pequeno se
fossemos citar todas as realizações
de cada grupo, o Bazar, o Concurso
de Pintura e Desenho, as doações a
várias instituições paulistanas. Cada
grupo sabe da importância de suas
realizações e quanto a dedicação de
cada uma de suas integrantes faz a
WIZO crescer.
Olhando para 2016, o ano que
inicia logo mais, podemos afirmar
que ele será trabalhoso, porém a
missão que nos guia é maior do
que qualquer impecilho. Vamos,
juntas, fazer de 2016 um novo
ano de sucesso! Individualmente
e coletivamente. A WIZO espera o
nosso empenho!
Agradecemos aos nossos
parceiros de todas as horas,
doadores, colaboradores pelo apoio
fundamental. Com o staff da Sede,
presente em todas as realizações,
desejamos aos Leitores muita paz,
saúde, alegrias e sucesso. Unidos
seremos mais fortes!
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NOSSA OPINIÃO

Criatividade e inovação
para vencer desafios

C

omo todos sabem, o Brasil
está enfrentando um
momento delicado de sua
história, principalmente no
campo econômico. Segundo
afirmou o economista Alexandre
Schwartsman, ex-diretor de Assuntos
Internacionais do Banco Central, em
palestra promovida pelo Grupo Barak, a
tendência é a situação ainda piorar antes
de melhorar. “O Brasil vai ter recessão
esse ano, deve continuar assim e talvez
tenha uma pequena melhora apenas em
2017”, afirmou. Nem os mais otimistas
analistas acreditam que a situação das
empresas brasileiras deve melhorar no
próximo ano e, com isso, o poder de
investimento dos empresários em causas
sociais também tende a ser menor.
Diante desse quadro, apenas a
vontade de atuar e a união podem se
sobrepor ao negativismo. É a hora de,
mais uma vez, “arregaçar as mangas”
e olhar para frente, pois esta não
é a primeira crise que as chaverot
enfrentam em sua caminhada.
A crise, se olhada por outro ângulo,
pode significar uma mudança. E as
transformações que são vistas como
ameaças, podem ser aproveitadas como
oportunidades. O jeito e a forma da
reação de cada um são o que molda o
futuro. Se a pessoa desanima, evita se
expor, poupa esforços porque acha que
nada vai adiantar diante do cenário de
recessão, ela diminui sua chance de
progredir. Se ao contrário, ela redobra o
ânimo e melhora ainda mais a qualidade
do seu trabalho, a chance de sucesso,
mesmo diante de um cenário difícil,
torna-se muito grande.
Como afirmou Sulamita Tabacof, no
encerramento das atividades do ano de
2015, o trabalho das voluntárias deve

ser como o óleo do Templo que durou
mais do que o previsto e deu origem ao
milagre de Chanucá. “Nós também temos
que resistir a cada dificuldade, a cada
sensação de cansaço, e seguir iluminando
o caminho do bem com nossa chama”.
Ou seja, não devemos nos abalar
com as notícias ruins e, sim, usar a
criatividade para transformar esse
momento em oportunidade. Unir a
experiência das chaverot com mais anos
de atuação e a capacidade inventiva da
juventude. Apostar em empreendimentos
novos, ações envolventes e uma
comunicação eficiente para, ao invés
de nos abatermos com os obstáculos,
transformá-los em degraus para
subirmos cada vez mais alto e
chegarmos até onde pretendemos,
seja em nossa vida, seja no trabalho
a que nos propomos, para termos uma
WIZO cada vez mais presente e atuante.
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Rua Minas Gerais, 36
CEP 01224-010
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ESPECIAL

WIZO Mundial
é a aniversariante
Poucas empresas e organizações não
governamentais duram mais de nove
décadas. Um motivo justo para que os
95 anos da WIZO Mundial não passassem
em branco. Inúmeras comemorações ao
redor do mundo e em Israel lembraram a
importância da entidade presente em
50 países.

presidente Executiva Rivka
Lazovsky esteve em São
Paulo, onde participou da
celebração local. “Temos
que formar um império do
bem e todos devemos ser
embaixadores do Estado
de Israel”, falou Rivka,
ressaltando a beleza da
história dessa entidade criada por mulheres.
Fundada no dia 11 de julho de 1920, a WIZO,
cuja sigla em inglês significa Organização
Internacional de Mulheres Sionistas, reúne
mais de 250 mil voluntárias engajadas em
atividades ligadas ao bem-estar, integração e
desenvolvimento de crianças, adolescentes,
jovens e mulheres. É responsável, em Israel,
pela educação de milhares de crianças e jovens,
adolescentes em risco, filhos de famílias
uniparentais e imigrantes menos favorecidos.
Um grupo de mulheres judias inglesas –
esposas de líderes sionistas da época – delegadas
de uma comissão que conheceu in loco a
realidade chocante de Eretz Israel após o
término da Primeira Guerra Mundial,
principalmente das mulheres. Rebeca Sieff,
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Vera Weizmann e
Romana Goodman não
se conformaram com essa
realidade e criaram, em 1918,
o Comitê Feminino da Federação
Sionista Britânica. Em janeiro do ano
seguinte, fundaram a Federação das
Mulheres Sionistas, embrião da WIZO
Britânica e primeiro passo para a criação, em
julho de 1920, da WIZO Mundial.
Esse trio acreditava em uma organização
feminina na qual pudessem desenvolver
seu potencial sem depender das decisões
dos movimentos liderados por homens.
Já na fundação, Rebecca Sieff apresentou um
projeto de atuação ousado e determinado a
levantar muitos recursos, na época bastante
escassos. O objetivo era criar uma sociedade
sionista, humanista, baseada em oportunidades
iguais (imaginem... esse tema em 1920), focada
na educação e no bem-estar de mulheres,
crianças e jovens. Com um detalhe:
a importância da presença ativa das comunidades
da Diáspora.

ESPECIAL
A expansão de suas
atividades não demorou
muito para ocorrer. No dia
3 de junho de 1921, foi aberta
a primeira clínica da WIZO
em Jerusalém, para atender
gestantes e mães de recémnascidos, pois se constatou
que havia falta de leite
materno, uma vez que
as mulheres sofriam
de desnutrição dada a
precariedade da situação local.
Durante as duas primeiras
décadas, a WIZO investiu

na capacitação
de mulheres
na agricultura e criou
um programa de monitores
itinerantes que visitavam
os diferentes povoados e
assentamentos para treinar
a mão de obra. A ideia era
encorajar a mulher a ser
independente e produtiva, em
qualquer área.
Depois da fundação do
Estado de Israel, em 1948, a
WIZO teve importante papel
na absorção de imigrantes em
situação de risco e na busca
da igualdade de direitos para
as mulheres. A Organização
também foi fundamental nas
operações Moisés e Salomão,
responsáveis pela aliá e
absorção de judeus sudaneses e

etíopes e, posteriormente,
dos milhares de russos que
emigraram para Israel.
Atualmente,
a WIZO mantém 173
creches em 76 cidades
israelenses, acolhendo
mais de 52 mil crianças
de seis meses a dez anos
em suas instituições.
A Organização oferece
creches para os cinco
maiores hospitais do país
e bases da Força Aérea,
além de possuir uma creche
blindada na região de Sderot,
área próxima à faixa de Gaza,
alvo frequente do lançamento
de mísseis. Mantém 54 Centros
de Juventude, que atendem
mais de 22 mil jovens, além
de centros de acolhimento
a mulheres em situação de
risco e atua, em parceria
com o Ministério
de Bem-Estar e

Desenvolvimento Social, em
diferentes projetos voltados a
crianças e adolescentes.
A importância da atuação
da WIZO foi reconhecida, em
2008, através da concessão
do Prêmio Israel, a mais alta
honraria dada pelo governo
israelense a pessoas e entidades
que têm papel relevante
em seus campos e na
contribuição à cultura.
A WIZO Mundial tem assento
na Organização das Nações
Unidas, no Fundo das
Nações Unidas para a
Infância (UNICEF) e na
Comissão Social e Econômica
das Nações Unidas (Ecosoc).
É uma entre as poucas que
possuem esse privilégio,
reconhecida por sua atuação
mundial em prol da educação,
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A comemoração teve bolo e "Parabéns a você"

do bem estar social e dos
direitos humanos.

WIZO São Paulo
comemora
As comemorações do
aniversário de 95 anos da
WIZO Mundial em São
Paulo foram simples, porém
marcantes. Rivka Lazovsky
se reuniu com jovens dos
grupos Aviv, com membros do
Executivo e com a recém-eleita
presidente da WIZO Brasil,
Silene Balassiano, e convocou
as chaverot a divulgarem as
ações da entidade. “Vamos
promover ao máximo as

importantes ações da WIZO nas
áreas de educação, em todos
nossos canais de comunicação”,
convocou.
Em outro momento, a
data foi comemorada numa
tarde especial na Sede. Com
a presença de autoridades e
representantes de diversas
entidades da comunidade
judaica paulista, como
Fernando Lottenberg,
presidente da Confederação
Israelita do Brasil (Conib);
Ricardo Berkiensztat,
presidente Executivo da

Portanto, enquanto
houver esperança,
não importa quantas são
as dificuldades, devemos
usá-la para tornar o nosso
mundo melhor”.
RIVKA LAZOVSKY
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Iza Mansur, Shila Hara e Rivka Lazovsky

Federação Israelita do Estado
de São Paulo (Fisesp); Nelly
Starec, vice-presidente da
WIZO Brasil; Ester Rosenberg
Tarandach, representando
Floriano Pesaro, secretário de
Desenvolvimento Social do
Estado de São Paulo; Luciana
Feldman, representante do
vereador Gilberto Natalini;
e o vereador Ari Friedenbach.
Rivka falou das inúmeras
e relevantes ações da WIZO
em Israel, entre elas a
de recuperar jovens vindos
de famílias desestruturadas

ESPECIAL

e da excelência das escolas
mantidas pela entidade. E
terminou com uma antiga
história, própria para incentivar
seus ouvintes: “Quatro velas
estavam queimando em uma
casa, em um lugar calmo,
silencioso. A primeira vela
então disse às outras: ‘eu sou
a vela da Paz (Shalom) e como
não há mais paz nesse mundo,
cheio de conflitos, acho que vou
apagar’. E se apagou. A segunda
vela então disse: ‘eu sou a vela
da Fé (Emuná), e as pessoas
hoje não acreditam mais em

nada’. E também se apagou.
A terceira vela falou de modo
baixinho e triste: ‘eu sou a vela
do Amor (Ahavá). No entanto,
não há mais amor nesse mundo
e minha existência não tem
mais sentido’. E se apagou. De
repente, uma criança entrou
na casa e questionou por que
as velas estavam quase todas
apagadas, pois estava ficando
escuro. Foi quando a quarta
vela falou: ‘eu sou a vela da
Esperança (Tikvá) e comigo
você pode ter uma vida de Paz,
Fé e Amor’. A criança, com a

A presidente Executiva da WIZO Mundial com as voluntárias Aviv

vela que restava na mão, foi
e acendeu todas as outras.
Portanto, enquanto houver
esperança, não importa quantas
são as dificuldades, devemos
usá-la para tornar o nosso
mundo melhor”.
Após o pronunciamento da
presidente, duas voluntárias
foram chamadas para receber o
Diploma de Ouro, uma das mais
importantes láureas da WIZO
no reconhecimento da atuação
de suas chaverot no mundo.
Sulamita Tabacof, presidente
de Honra da entidade em São
Paulo, foi tomada de surpresa e
ficou emocionada; Shila Hara,
presidente do Silvia Hodara
estendeu a homenagem às
chaverot de seu grupo.
No final, o Coral Sharsheret,
sob a regência da maestrina
Sima Halpern, entoou músicas
dos cancioneiros nacional e
israelense, recebendo aplausos
do grande número de pessoas
que lotou o salão da Sede.
A tarde terminou com um
coquetel, seguido do bolo de
aniversário e o tradicional
“Parabéns a você”.
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Mais uma vez, jovens artistas
emocionam a plateia
Um consenso entre os organizadores
do Concurso WIZO de Pintura e
Desenho 2015, que teve como tema
“Brasil-Israel: Tecnologia no Século 21”, é
que o certame cresceu em quantidade
e em qualidade. Tanto que para
escolher os vencedores a discussão foi
acalorada e a decisão bastante difícil.

E

ste ano, 150
novas escolas se
inscreveram no
Concurso, algumas
de cidades distantes
até 700 quilômetros da capital
paulista, mostrando a força e a
relevância do empreendimento
após 27 de existência. A
premiação, que contou com
o ex-ministro e presidente da
Fapesp, José Goldemberg,
também demonstra a
importância e o impacto
que a iniciativa tem entre os
estudantes da Rede Estadual de
ensino.
Os responsáveis pela difícil
missão de escolher as melhores
obras do Júri Oficial foram
Olívio Guedes, diretor do Museu
da Escultura-MuBE; Lucia
Barnea, consulesa de Israel;
Roseli Ventrella, da Secretaria

de Educação do Estado de
São Paulo; Sulamita Tabacof
e Iza Mansur, presidentes
de Honra e da WIZO São
Paulo; Rosa Motta e Tania
Tarandach, curadora e diretora
do Concurso de Pintura
e Desenho. “A tecnologia
conversa de maneira muito
próxima com os jovens e os
trabalhos apresentados por eles
comprovam o acerto da escolha
desse tema, não é à toa que
esse ano foi muito mais difícil
escolher os vencedores que nos
concursos anteriores”, afirmou
Lucia Barnea.
Iniciada em 2014, a
premiação para um aluno das
classes EJA - Educação de
Jovens e Adultos foi ampliada
este ano para três, dada a
qualidade dos trabalhos. “É
importante premiar o esforço

de pessoas que voltaram para as
salas de aula depois de adultos”,
disse Sulamita Tabacof, seguida
da consulesa, que confirmou
ser “a sociedade como um todo
quem ganha com essa inclusão”.
“A ideia desse Concurso
é fantástica e eu fiquei
impressionado com a amplitude
dos trabalhos, de crianças e
adultos, alguns até em presídios,
com uma postura artística
política e filosófica bastante
profunda”, afirmou Olívio
Guedes. “Como profissional
desse meio, só tenho a elogiar
a organização da WIZO e,
sobre a qualidade das obras,
posso afirmar que meu coração
também gostou muito”, concluiu.
As voluntárias e os
convidados que escolheram
o premiado do Júri Aberto
também tiveram uma tarefa
difícil para eleger um entre as
centenas de trabalhos de boa
qualidade.

Premiação

5
Concentração
na escolha do Júri Aberto
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Decisão difícil para o Júri Oficial

O Auditório Franco Montoro
da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo foi o

CONCURSO
cenário para premiação do
Concurso, com as cadeiras
lotadas por alunos das escolas
vencedoras e de outras que
prestigiaram o evento.
A Mesa Executiva foi
composta por Sergio Serber,
presidente do Conscre Conselho Estadual Parlamentar
das Comunidades de Raízes
e Culturas Estrangeiras;
Fares Saeb, vice-cônsul Geral
de Israel em São Paulo; Raquel
Volpato Serbino, representando
o então secretário de Estado da
Educação Herman Voorwald;
José Goldemberg, presidente
da Fapesp; Valmir Macedo,
gerente de Eventos e Marketing
do Banco Bradesco; Sulamita
Tabacof e Iza Mansur,
presidentes de Honra e do
Executivo da WIZO São Paulo.
Os primeiros a receberem
seus prêmios, das mãos
da diretora do Concurso,
Tania Tarandach, foram os
participantes do EJA. Os três
vencedores estudam em classes
dentro de unidades prisionais,
o que torna sua importância
ainda maior. “Com a premiação
do ano passado, muitos já
ficaram esperando o tema
deste ano para se engajarem”,
contou a professora Giseli Renz
Batista, que orientou o trabalho
referente ao terceiro lugar.

José Goldemberg entrega o prêmio ao primeiro colocado, Hendio Gabriel

O mestre de cerimônia Alberto Danon

Com grande investimento
na área da educação em todo

o País, o Banco Bradesco é o
grande parceiro nessa trajetória
de sucesso do Concurso. A
exemplo do que faz a Fundação
Bradesco, que tem como
missão promover a inclusão
social por meio da educação
e atuar como multiplicador
das melhores práticas
pedagógico-educacionais em
meio à população brasileira
socioeconomicamente
desfavorecida, o apoio do
Banco ao Concurso é mais
um ingrediente no seu
investimento contínuo no

Raquel Volpato Serbino entrega o
segundo prêmio

Show do Coral Sharsheret

Apoio do Bradesco

futuro. Nesse sentido, Valmir
Macedo ressaltou os valores
promovidos com essa iniciativa.
“É um verdadeiro estímulo
à criatividade dos jovens, e
difunde valores como ética e
integridade, e é por isso que o
Bradesco opta sempre em apoiar
o Concurso WIZO de Pintura e
Desenho”.
No discurso mais empolgante
da tarde, a professora Raquel
Volpato Serbino destacou
para os jovens a oportunidade
que tinham ao estar ali
com pessoas como José
Goldemberg. “Ele é um dos
maiores cientistas brasileiros
e está aqui aplaudindo vocês, é
um privilégio”, ressaltou com
veemência. Goldemberg, que
entregou o primeiro prêmio,
falou de como a tecnologia
transformou países em
potências. “Israel e Estados
Unidos se apoiaram no
desenvolvimento tecnológico
para construir sociedades
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CONCURSO
modernas e mais justas”. Iza Mansur, presidente
da WIZO-SP, frisou a magia da arte no
engajamento dos jovens. “A arte é um componente
mágico para a educação, para o nosso dia a dia e
na coexistência entre povos”.
Para Fares Saeb, o tema de 2015 foi
acertado, porque “tanto arte como tecnologia
são ferramentas importantes para conectar as
pessoas”. Por fim, Tania Tarandach agradeceu
a todos que fazem esse Concurso acontecer, de
funcionários a voluntárias e parceiros. “E vocês
jovens e acompanhantes, continuem essa parceria
com a WIZO, que é importante para todos nós”.
A mais nova entre as premiadas, Isabelly
de Freitas Lesse, de apenas 12 anos, disse que
antes de participar do Concurso nada sabia
sobre Israel: “Agora eu sei e descobri sobre os
óculos inventados pelos israelenses que ajudam
pessoas com deficiência visual a ler, por exemplo”.
A segunda colocada, Luiza Helena Alcântara
Garcia, disse que ficou impressionada com o
uso da água de forma inteligente por Israel. Já o
grande vencedor da tarde, Hendio Gabriel Ribeiro
Cavalcanti, incentivou seus colegas a continuarem
participando do concurso: “todos têm, no fundo,
um talento artístico, basta descobrir”.

Caravana de Caraguatatuba
Algumas escolas mandaram representantes
mesmo sem ter participantes premiados no
Concurso. Foi o caso da Escola Alcides Castro
Galvão, de Caraguatatuba, incentivada pela
professora Gilda Brasileiro, que trouxe 15 alunos
do segundo ano do Ensino Médio. “Viemos para
conhecer de perto o trabalho, meus alunos não
ganharam esse ano, porém no próximo estarão
aqui entre os premiados, eles já me garantiram.
Queremos que eles tenham uma visão sem lentes,
sem véu, e esse Concurso nos dá uma visão real
do que é Israel, além de que juntar arte com
conhecimento é algo fantástico”, completou.
A cerimônia teve também sua parte musical,
com o Coral Sharsheret cantando os hinos
nacionais de Brasil e Israel e duas músicas de
seu novo repertório, além da apresentação de
um vídeo mostrando o cotidiano de Israel, seu
povo, seus jovens. Todos os presentes ganharam
brindes, camisetas, bonés, artigos escolares,
entregues pelo Bradesco, e o lanche preparado
pelo Supermercado Madrid, além de participarem
do sorteio de uma bicicleta, doada pela ........... e
entregue ao feliz ganhador, Danillo R. de Assis, da
mesma escola do vencedor do primeiro prêmio.
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Relação dos Vencedores
n 1º PRÊMIO
Hendio Gabriel Ribeiro Cavalcanti – 16 Anos
Profª. Cristiane Marques Barbo
E.E. Calhim Manoel Abud – São Paulo – SP

n 2º PRÊMIO
Luiza Helena Alcântara Garcia – 14 anos
Profª. Eliana Alves Nunes Dias
E.E. José Justino de Oliveira
Sto. Antônio do Jardim – SP

n 3º PRÊMIO
Isabelly De Freitas Lesse – 12 anos
Profª. Gracimara Lopes Ribeiro Feriani
E.E. Profª. Paulina Rosa – Hortolândia – SP

n JÚRI ABERTO
Raissa Pereira dos Santos – 14 anos
Profª. Cristiana Maria de Oliveira Bueno Kimura
E.E. Profª. Maria Helena Sikorski Cerqueira Cesar
Piedade – SP

n MENÇÃO HONROSA
Bruna Gomes Canzian – 17 anos
Profª. Ana Silvia Scarin Papa
E.E. Padre Longino Vastbinder
Mogi-Guaçu – SP

n MENÇÃO HONROSA
Leandro Pereira – 18 anos
Profª. Lia Raquel Pereira de Souza Carvalho
Escola: E. E. Armel Miranda – Castilho – SP

n PRÊMIO EJA – 1º LUGAR
Presley Ponciano – 25 anos
Profas.Charlene Zanco Mantovani e
Sandra Almeida
E.E. Dr. Percio Gomes Gonzales
Flórida Paulista – SP

n PRÊMIO EJA – 2º LUGAR
Eliseu Dos Santos – 44 anos
Profas. Charlene Zanco Mantovani
e Sandra Almeida
E.E. Dr. Percio Gomes Gonzales
Flórida Paulista – SP

n PRÊMIO EJA – 3º LUGAR
Rogério Villanova Oliveira – 35 anos
Profª. Giseli Renz Batista
E.E. Dr. Prof. Joel Aguiar – Pacaembu – SP
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