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EDITORIAL
CENTROS WIZO
NO BRASIL
WIZO Brasil
Sede – RIO DE JANEIRO

Muito foi feito
e mais será feito
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A

pós um primeiro
semestre bastante
movimentado e
produtivo, B’H nossas
voluntárias estão preparando
novas e vibrantes ações para os
próximos meses.
A agenda, especialmente
preparada para o segundo
semestre deste ano, contemplará
inúmeras atividades culturais,
teatro, palestras, diversos eventos
recreativos e, aguardem, uma
exposição especialmente vinda de
Israel.
O Departamento de Concurso
está pronto para lançar o Concurso
de Desenho e Pintura WIZO 2016
em parceria com a Secretaria da
Educação do Estado de SP, que
abrange cerca de 5.000 escolas da
rede pública estadual. As chaverot
serão convidadas a participar do
Júri Popular e da premiação, na

Assembleia Legislativa, no início de
novembro.
Como sempre, seguimos em
frente com força total e novos
projetos. Contamos com nossas
chaverót, apoiadores, patrocinadores
e toda equipe da Sede para mais
um período de muito trabalho e
realizações.
Seja no Brasil, em Israel ou nos
mais de 50 países nos quais a WIZO
atua, estamos cientes que muitas
são as pessoas que de alguma
maneira são beneficiadas por nossas
iniciativas e ter a oportunidade de
fazer a diferença nas vidas destas
pessoas traz muito mais sentido às
nossas vidas!
Junte-se a nós e a este trabalho
maravilhoso realizado por mulheres
iguais a você!
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NOSSA OPINIÃO

Cantar e cantar e cantar

A

escritora americana Stacy
Horn publicou recentemente
um livro que tenta provar
por meios científicos o
que quase todo mundo
sente na pele: cantar faz bem à
saúde. Em Imperfect Harmony:
Finding Happiness Singing With
Others (Harmonia Imperfeita,
Encontrando Felicidade Cantando
com Outros, na tradução literal, sem
versão no Brasil), a escritora conta sua
experiência pessoal e lança um convite:
“participem de grupos de canto - e
quanto mais amadores, melhor”.
Horn entrou num coral em
Nova York quando tinha 26 anos,
ao ser diagnosticada com depressão.
O novo hobby ajudou a fazer com
que os sintomas fossem
desaparecendo aos poucos, até se
sentir completamente curada. Hoje,
recomenda o passatempo baseada em
pesquisas científicas realizadas nos
últimos vinte anos.
Um estudo de 2004, na Alemanha,
constatou que a prática de cantar
afeta positivamente a produção de
cortisol, hormônio ligado ao controle
do estresse, imunidade
e a presença de açúcar no sangue.
Em 2012, o Departamento de
Psicologia Experimental da
Universidade de Oxford concluiu
que cantar (assim como dançar)
desencadeava a produção de endorfina,
ligada à imunidade a dor e à sensação
de prazer. O efeito benéfico da música
foi comprovado em hipertensos,
doentes crônicos, crianças com
problemas cognitivos e portadores
de necessidades especiais.
Música também deixa o coração
mais forte – a ponto de melhorar
a recuperação de pacientes que
sofreram problemas cardíacos.

As integrantes do Coral Sharsheret
certamente sabem na prática tudo
isso. Só este ano, o grupo, regido pela
competente maestrina Sima Halpern
e sua assistente Abigail Wimer,
participou dos atos de Yom Hashoá,
de Yom Haatzmaut (na Sede e junto ao
coral de 200 vozes na Hebraica) e do
encerramento do semestre, durante a
homenagem ao cônsul geral de Israel,
Yoel Barnea, e sua esposa Lúcia, entre
outras. Sempre muito aplaudido e
emocionando a plateia.
Como um verdadeiro patrimônio
da WIZO-SP, o Coral representa a
organização em eventos, com seu
repertório em hebraico, ídiche, ladino e
português. O melhor da história é que
qualquer pessoa pode fazer parte do
Coral Sharsheret. Basta se inscrever e
comparecer aos ensaios, uma vez por
semana, na Sede. Participe, para o bem
de sua saúde e de sua alma!

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
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ESPECIAL

Bazar, mais de cinco

décadas sem parar
Há mais de 50 anos, as voluntárias da
WIZO-SP tiveram uma ideia para obter
fundos para suas atividades educacionais
e beneficentes: fazer um bazar, onde
poderiam vender roupas e objetos
arrecadados de vários doadores. O local
escolhido foi o salão da Sinagoga Israelita
Paulista, localizado na Rua Augusta.
O público alvo no início eram os
membros da própria comunidade.
nos depois, o empreendimento
passou pelo Círculo Macabi,
Hebraica e Colégio Renascença,
até se firmar há alguns anos no
salão do Clube Piratininga. Dos
grupos pioneiros do Bazar ainda
continuam na ativa o Ramat
Gan, o Tiferet, o Shoshana, o Tikva e o Chai
Carmel, que se juntam aos grupos mais recentes
– Silvia Hodara, Tzehirot, Barak, Simchá, Mazal
e Le Chaim – para fazer desse um dos mais
importantes empreendimentos anuais da WIZO.
Helena Lerner, que começou sua trajetória
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na WIZO-SP quase junto com a criação da
Organização, continua com o Grupo Ramat Gan
na ativa e percebe muita diferença dos primeiros
tempos para hoje. “Havia muito mais grupos e o
Bazar tinha mercadorias que atendiam também
à classe média, como móveis, louças e obras de
arte.”
Etejane Hepner Coin, do Grupo Chana Szenes,
também se lembra daqueles primeiros tempos.
“Nos anos 1970, eu pertencia a um grupo que não
existe mais, chamado Adar Ashdot, e donas de
uma marca de lingerie eram do grupo, doando
mercadorias novas que faziam muito sucesso.”
Segundo Etejane, naquela época havia um palco
onde ficavam as mercadorias de maior valor,
que eram muito disputadas. “Tanto que lembro
que uma vez enchi meu carro de sapatos usados,
mas acharam que não era mercadoria adequada.
Porém, durante o evento muitas pessoas
começaram a pedir calçados, eu desci, peguei e
consegui vender todos.” O grupo chegou até a
confeccionar artigos para o Bazar nessa época.
“Pegávamos feltro, costurávamos e fazíamos
embalagens para guardar prataria.”
O Bazar inclusive foi, indiretamente,
responsável por resgatar o Grupo Chana

ESPECIAL
Szenes, quando este tinha
apenas duas integrantes,
desanimadas em trabalhar para
o empreendimento. “Foi então
que a Geni Rinski conseguiu
mercadorias para que elas
vendessem, o que trouxe ânimo
e o Grupo conseguiu se reerguer
e continua até hoje firme e forte,
com cerca de 30 integrantes”,
relembra Etejane.

2016: mais um
ano de sucesso

Vereador Gilberto Natalini conheceu e se entusiasmou com o que viu no Bazar

concordou e complementou,
ressaltando a ligação da mãe
com a Organização: “A mamãe
tem duas famílias, a família
WIZO e a família Rawet, e
sempre conseguiu acomodar as
duas na cabeça e no coração”.
Por mais um ano, o Bazar
contou com a ajuda de alunos
da Escola Beit Yaacov, que
se dividiram entre os grupos
e auxiliaram nas vendas,
aprendendo na prática o valor
do trabalho voluntário. No
domingo, o Bazar recebeu a
visita especial do vereador
Gilberto Natalini, que se
impressionou com a quantidade
de pessoas e produtos
oferecidos. “Pretendo fazer um
Voto de Júbilo e Congratulações
na Câmara Municipal para
o Bazar da WIZO, pelo
compromisso com a área social”,
disse o vereador.

Este ano, mais uma
vez, o Bazar, realizado no
Clube Piratininga, foi um
sucesso. Como acontece
tradicionalmente, pessoas
vindas de diversas regiões
de São Paulo chegaram cedo
na fila para comprar roupas,
calçados, assessórios, bijuterias,
brinquedos, eletrodomésticos,
peças para decoração e uma
infinidade de artigos a preços
convidativos.
Na abertura do Bazar 2016, a
incansável ativista Sarita Rawet
recebeu justa homenagem
pelos longos anos de atuação
nas fileiras da WIZO-SP.
Sarita representa o exemplo
de dedicação ao trabalho
voluntário. Hoje, ela participa
do Executivo como diretora de
Relações Públicas e na tomada

de decisões importantes para
a Organização. Seu empenho e
elevado espírito de cooperação
a tornaram paradigma de
comportamento comunitário
e inspirador das novas
gerações. Muito emocionada,
acompanhada de filhos e netos
– sua filha Pérola permaneceu
após a homenagem para ajudar
nas vendas em uma das barracas
–, ela ressaltou em seu discurso
a importância do trabalho
social da WIZO em diversos
países e estendeu a honraria às
demais voluntárias. “Muitas das
chaverot mereciam estar comigo
e por isso me sinto lisonjeada.”
Iza Mansur, presidente
da WIZO-SP, apresentou a
homenageada como “uma
pessoa de um coração enorme,
de uma disponibilidade
incansável para o trabalho”.
A filha de Sarita, Viviane,

Arrumar os produtos é essencial

Familiares na merecida homenagem a Sarita Rawet
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DESPEDIDA

Lúcia e Yoel Barnea
deixam São Paulo
Muita emoção tomou conta na tarde de encerramento do semestre, com a
homenagem ao cônsul Geral de Israel em São Paulo, Yoel Barnea, e sua esposa Lúcia,
que estão se despedindo do País.

Nava Politi e Iza Mansur receberam o casal Barnea na Sede

A

presidente Iza
Mansur apresentou
os homenageados e
falou dos avanços que
o casal trouxe para
o Consulado e como conseguiu
aproximar a comunidade local
do Estado de Israel. “Além do
lado humano, de serem pessoas
fantásticas”, complementou.
“Não gosto de despedidas,
por isso digo um até breve e
não um adeus”, falou Barnea.
Ele ressaltou que somos uma
geração privilegiada por termos
um Estado Judeu independente
e agradeceu o trabalho da
WIZO. “Tenho um respeito
muito grande pela WIZO, até
porque a mulher sempre teve
o papel mais importante no
judaísmo.”
Lúcia concordou com
o marido e visivelmente
emocionada agradeceu a todas
as voluntárias pela parceria.
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“Como cidadã israelense, só
tenho que agradecer o trabalho
que vocês fazem.” Ela citou
uma passagem do Pirkei
Avot (A Ética dos Pais), para

A mulher sempre teve
o papel mais
importante no judaísmo

expressar seus sentimentos
naquele momento: “Quem é
o rico? Aquele que é satisfeito
com o que tem. Quem é o
sábio? Aquele que aprende com
todos. Nesse sentido, vocês
me tornaram mais rica e mais
sábia”.
A presidente de Honra
Sulamita Tabacof destacou
como o casal Barnea sempre foi
aberto a qualquer solicitação
e a vice-presidente Nava Politi
agradeceu o excelente trabalho
do casal nesses últimos três
anos. Aos homenageados, foram
entregues um buquê de flores e
uma salva de prata.
A tarde ainda contou com a
entrega, pelo cônsul Barnea, dos
vouchers da viagem a Brasília
aos vencedores do Concurso de
Pintura e Desenho de 2015, o
aluno Hendio Gabriel Ribeiro
Cavalcanti e a professora
Cristiane Marques Barbo.
A participação sempre
contagiante do Coral Sharsheret
completou a alegria da tarde.

O lehitraot das chaverot para Lucia e Yoel Barnea

HOMENAGEM

Linamara Rizzo Battistella,
a Mulher do Ano 2016
Mais de 300 pessoas estiveram na Hebraica para a tradicional comemoração do Dia Internacional
da Mulher, promovido pelo Grupo Chana Szenes.

D

e presidentes a
soldadas, de atrizes a
pilotos, de executivas
a jornalistas, as
mulheres hoje fazem
parte de todos os universos,
agindo com a credibilidade e
desenvoltura de quem sempre
teve que se haver com as
múltiplas funções que o lar, a
maternidade, o matrimônio
e a família exigem”, assim
o secretário de Estado de
Desenvolvimento Social de São
Paulo Floriano Pesaro resumiu
a importância do papel da
mulher.
Este ano a homenageada
foi a secretária de Estado
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, dra. Linamara
Rizzo Battistella. Médica
fisiatra, professora da
Faculdade de Medicina da
USP, Linamara também
é coordenadora do Grupo
de Trabalho do Comitê de
Humanização do Hospital das
Clínicas de São Paulo.
Rebeca Rosenberg foi a
mestre de cerimônia do evento,
que teve início com almoço
para os convidados no Espaço
Adolpho Bloch, seguido da
cerimônia no Teatro Anne
Frank, na Hebraica.
Estiveram presentes
autoridades e representantes
de diversas entidades,
como: Yoel Barnea, cônsul
de Israel em São Paulo;

Rebeca Rosenberg, Linamara Battistella, Iza Mansur e Aida Zemel

Ricardo Berkiensztat,
presidente Executivo da
Fisesp; Karen Didio Sasson,
da Conib; Avi Gelberg,
presidente da Hebraica;
Gaby Milewsky, diretor
superintendente da
Hebraica; Ruth Goldberg, da
Fundação Arymax; Leonor
Szymonowicz, presidente
de Na’amat São Paulo;
Dora Silvia Cunha Bueno,
presidente da Associação
Paulista de Fundações;
Michel Schlesinger, rabino
da CIP; Teresa Ralston
Bracher, diretora da ACTCCasa do Coração; Anita
Novinsky, historiadora;
Ester Tarandach, presidente
do Grupo Chaverim,
Julio Bernardi, diretor do
Hotel Majestic; além de
representantes do Lar das
Crianças, da Instituição

Laramara e do Centro Israelita
de Apoio Multidisciplinar.
Iza Mansur, ressaltou em seu
discurso o empenho do grupo
Chana Szenes em realizar uma
tarde perfeita. E, nesse ponto,
o evento realmente superou

Secretario Floriano Pesaro saudou a
Mulher do Ano 2016
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HOMENAGEM

A homenageada, Rebeca Rosenberg, Sulamita Tabacof, rabino Michel Schlesinger
e Anita Novinsky

as expectativas, com sua
organização impecável. Ao final,
a presidente da WIZO SP pediu
que todas as chaverot do grupo
se reunissem para uma foto
especial.
“Hoje, homenageamos,
especialmente, a incansável
defensora dos direitos das
pessoas, dra. Linamara Rizzo
Battistella, que tem um
currículo exemplar no campo da
defesa das pessoas portadoras
de deficiência. Desenvolveu
projetos pioneiros, depois
replicados na Europa. Linamara
é uma militante com um
brilhantismo acadêmico”, disse
Floriano Pesaro ao apresentar a
escolhida em 2016.
Muito emocionada, Linamara
agradeceu e disse que não
costuma aceitar homenagens.
“No entanto, depois de receber
a comissão da WIZO-SP, com
a qual fiquei quatro horas
conversando, resolvi aceitar,
pois entendi o significado da
iniciativa.” Ela dedicou o prêmio
a todos que atuam neste setor há
décadas, e também às mulheres
que têm em sua vida a missão
de conviver e cuidar das pessoas
especiais.
5
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Gabriel Goldman, Claudio Goldman e
Regis Karlik

Linamara destacou que
ações do Brasil, nesta área
de auxiliar pessoas com
deficiência, são reconhecidas no
mundo inteiro. “O modelo de
São Paulo está sendo estudado
por uma equipe mundial,
da qual faço parte, para ser
implantado como padrão
internacional.”
Ao final, dois grandes artistas
da comunidade encerraram a
tarde. Claudio Goldman e Regis
Karlik emocionaram a plateia
com seu repertório de músicas
judaicas.

Consul Barnea fala na Hebraica

Grupo Chana Szenes: missão cumprida com louvor

REGISTRO

O que acontece na Sede...
1. Teatro Infantil
O Grupo Simchá promoveu a peça “A
Vida Secreta das Fraldas”, no teatro do
Colégio Renascença. O bom público que
compareceu pôde conferir o criativo
trabalho da artista Andi Rubinstein.
2. Exercícios para a voz
Durante sua palestra, a fonoaudióloga
Ethel Akkerman mostrou às voluntárias
como se expressar de forma mais
adequada e cuidar da própria voz.
1

3. A mídia e o Oriente Médio
O arquiteto Roberto Vinograd falou
sobre dois temas importantes: a situação
geopolítica de Israel hoje e a parcialidade
da mídia em relação aos conflitos no
Oriente Médio.
4. Yom Hashoá
Em memória dos seis milhões de judeus
mortos na Shoá, foram acesas seis velas
durante a cerimônia de Yom Hashoá. A
primeira por Miriam Nekrycz, viúva de
Ben Abraham z’l, homenageado durante
a tarde. As demais foram acesas por
Raquel Gotthilf, Raquel Ostrowiecki,
Nanette Konig, Yona Davidson e
o chazan Theo Holtz, que recitou o
Yizcor em lembrança às vítimas da
barbárie nazista.
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5. Os segredos da Hagadá
De maneira didática, Routi Holcman,
que pertence ao Grupo Silvia Hodara, fez
uma interessante palestra sobre alguns
aspectos pouco estudados da Hagadá de
Pessach.
5
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6. Mesa de Pessach
O rabino Michel Schlesinger foi o
convidado da celebração simbólica de
Pessach, que teve a mesa e os símbolos
tradicionais da festa. Na ocasião, foram
sorteadas cestas especiais preparadas
pelo Grupo Tzehirot com produtos
doados por: Casa Sta.Luzia, Casa
Menorah, Albee Importadora, Sarine
Attié Doces, Fifi Doces, Nina Khafif,
Açougue Liven, Impak, AllKosher,
Levaná Kosher Food, Super K, Goody,
Sacolão Campos Elíseos, Sacolão
Higienópolis, Les Delices D’Arlette,
Mazal Tov, Pardess, Casa Zilanna/AZ
Presentes, Net Drinks e Rute Retalho.
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REGISTRO
7. Yom Haatzmaut
Na celebração de Yom Haatzmaut,
foram acesas oito velas, uma em
homenagem aos soldados que
deram suas vidas para que pudesse
ser erguido um Estado Judeu e
outras sete em uma bela Menorá,
o símbolo do Estado Judeu. A
festa contou com a participação do
Coral Sharsheret e Theo Holtz, do
Departamento de Culto da CIP, e
a leitura de textos e poemas, pelas
chaverot Frida Kier Weingarten,
Rebeca Rosemberg e Genha
Migdal. Na mesma tarde, Alberto
Milkewitz, da Fisesp, falou sobre o
programa Hassefá Ba’Haretz, que
reúne dirigentes comunitários em
uma viagem de reconhecimento à
Europa e Israel.
8. Tarde ídiche
Foi exibido na sede o filme “A Musa
Errante” (The Wandering Muse),
trazido pela cantora e compositora
Nicole Borger, idealizadora do
Kleztival – Festival Internacional de
Música Judaica.
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9. Fundação Arymax
Ruth Goldberg, diretora Executiva
da Fundação Arymax, falou às
chaverot sobre o importante
trabalho na formação de jovens
líderes realizado pela entidade
e sobre sua viagem a Israel no
programa Hassefá Ba’Haretz,
10. Saúde
A médica Viviane Rawet fez uma
interessante palestra nos encontros
semanais sobre como manter a
saúde de acordo com a medicina
funcional integrativa.
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11. Homenagem a
Nessim Hamaoui
A WIZO-SP preparou homenagem
para o editor e fundador da Revista
Shalom, Nessim Hamaoui,
entrevistado pela diretora do
Concurso de Pintura e Desenho da
WIZO e jornalista Tania Tarandach.
12. Purim
A Sede ficou colorida para a
comemoração de Purim, organizada
pelas jovens do Grupo Tzehirot.
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PALESTRAS

Pondé e Brickmann
debatem filosofia e política
Duas palestras realizadas no primeiro semestre lotaram o salão da WIZO-SP.

A

primeira,
promovida pelas
jovens do
Grupo Barak, foi
“O Narcisismo no
Mundo Contemporâneo”,
com Luiz Felipe Pondé.
Filósofo e professor da FAAP
e da PUC São Paulo, Pondé é
colunista da Folha de S. Paulo,
do Jornal da Cultura e da
Rádio Bandeirantes. Fez pósdoutorado na Universidade
de Tel Aviv e publicou vários
livros, entre os quais, “Os
Dez Mandamentos Mais
Um”, “Guia Politicamente
Incorreto do Sexo“ e “Era do
Ressentimento”.
Ao falar sobre o tema, o
filósofo definiu o conceito
de narcisismo, suas
características e discorreu
sobre obras desenvolvidas por
autores norte-americanos e
europeus.

A segunda palestra de
grande audiência teve como
tema “Zika na Política”.
Para debater o assunto e tentar
traçar uma perspectiva para o
futuro do País, foi convidado
o jornalista Carlos Brickmann,
apresentado pela voluntária e
jornalista Desirée Suslick.
“É impossível falar da história
da Imprensa brasileira sem
mencionar Carlos Brickmann”,
disse Desirée.

Dias antes do afastamento
da presidente Dilma Rousseff,
Brickmann citou a falta de
planejamento do governo
federal nos últimos anos,
assim como dos estaduais e
municipais. “Um exemplo
é a transposição do Rio São
Francisco, que, quando
concluída, não haverá água, pois
a vazão do rio tem diminuído
a cada ano pelo desmatamento
em suas margens.”

As chaverot do Centro Wizo São Paulo agradecem, de coração,
aos patrocinadores, apoiadores e todos aqueles que, de diferentes
formas, foram solidários e permitiram concretizar as várias ações
educativas e benemerentes para crianças, jovens e adultos da
Cidade e do Estado de São Paulo.
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CONCURSO

Três dias de emoção
em Brasília
Anualmente, o Concurso de Pintura e Desenho da WIZO SP leva o primeiro
colocado para Brasília. Sempre acompanhado de seu mestre.

E

m 2015, o
aluno vencedor
foi Hendio
Gabriel Ribeiro
Cavalcanti,
orientado pela professora
de Artes Cristiane Marques
Barbo, da Escola Estadual
Caem Manoel Andou,
situada em Interlagos.
A viagem a Brasília
é preparada pela AD
Turismo, que se preocupa
com todos os detalhes:
chegada, transfer ao hotel,
acomodação, café da manhã,
tour pela cidade com guia até
a volta a São Paulo. Além de
conhecer a Capital Federal,
os visitantes têm um dia
especial, quando a presidente
da WIZO local, Rachel Abitol
Raschkovski, vai buscá-los,
logo cedo, no hotel e passam o
dia juntos. Este ano, a diretora
do Concurso, Tania Plapler
Tarandach, e a chaverá Desirée
Suslick, do Grupo Tzheirot,
acompanharam o passeio.
A primeira visita é à
Embaixada do Estado de
Israel, momento de expectativa
para a professora e seu aluno.
Ao descerem da van, recebem
indicações sobre a segurança
e, logo, a assessora Denise
Novello Martins dá as boas
vindas ao grupo e encaminha
para o gabinete de Lior Ben
Dor, ministro encarregado
de Negócios e hoje à frente

da Embaixada, uma vez que
o novo titular ainda não foi
designado por Israel.
Ben Dor tem como hobby
a pintura e traz uma cópia
do trabalho de Hendio para
trocar informações como foi
feito o desenho, a técnica, os
detalhes, a inspiração que

o levou a traduzir tão
bem o tema “BrasilIsrael: Tecnologia
no Século 21”. Um
momento descontraído
e quase inusitado nessa
visita, que transcorre
informalmente. Ao se
despedir, Ben Dor faz
questão de acompanhar
o grupo até a saída para
tirar fotos no jardim da
Embaixada.
Após o almoço,
num local agradável à beira
do Lago Paranoá, o grupo
faz mais um tour e, ao
entardecer, vai à Sinagoga para
o serviço de Shabat. Também
um momento de emoção
para Hendio e Cristiane.
Eles estão curiosos e, ao
mesmo tempo, felizes com
a recepção da comunidade
brasiliense. Seguem as
rezas na transliteração, são
homenageados e voltam felizes
ao hotel. No dia seguinte, após
o café com as chaverot WIZO,
eles passam a manhã na
feirinha de artesanato, fazem
mais fotos antes de irem para o
aeroporto. Três dias intensos,
que ficarão na lembrança e
como disse Hendio, “estou
muito feliz com tudo que
vi, aprendi e vou levar de
recordação”.
Missão cumprida, agora
é aguardar pelo vencedor do
Concurso de 2016.

