Brasil-Israel:
Brasil-Israel:
turismo - cultura e lazer
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s números dão a dimensão
exata dos territórios brasileiro
e israelense: o Estado de Israel
inteiro ocupa a mesma área que
Sergipe, o menor Estado brasileiro.
Como diz o ditado “tamanho não é
documento”, grande ou pequeno,
ambos oferecem a diversidade
como estímulo para mostrar locais que atraem
turistas do mundo todo.
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O Brasil, com pouco mais de 500 anos
de história, apresenta regiões totalmente
diferentes, culturas específicas, algumas
fruto de diversas ondas migratórias ao
correr dos anos. Povo alegre, hospitaleiro
e pronto a incorporar a música, a culinária
de outros lugares, o brasileiro se orgulha
de receber bem a todos que procuram
suas inúmeras belezas naturais, as delícias
postas nas mesas, os costumes regionais e
tantos outros atrativos. Turismo é fonte de
cultura e lazer, de investimento e de lucro
na balança comercial. A cada dia, o turismo
nacional ganha projeção, uma vez que são
quase infinitos os locais a serem percorridos
e conhecidos nesses mais de oito milhões de
quilômetros quadrados, com fusos horários
diferentes de norte a sul e de leste a oeste.
O Estado de Israel tem mais de
3.000 anos de história, apresenta regiões
totalmente diferentes e recebeu diversas
ondas migratórias nas últimas décadas,
compondo culturas e costumes ora
milenares, ora contemporâneos.
Em sua geografia vertical, com
paisagens e climas desde o calor do sul
ao frio e até a neve no norte. O israelense
mostra, orgulhosamente, a sociedade
diversificada, os avanços na educação,
agricultura, água, ciência. O turismo traz
grandes benefícios à balança comercial
com o número cada vez maior de viajantes
que chegam ao país. Das caravanas de fiéis
nos roteiros religiosos aos fãs dos esportes
radicais, Israel oferece uma gama de
atrações para todas as idades e preferências
em pouco mais de vinte mil quilômetros
quadrados.
Brasil e Israel, pontos em comum,
diferenças visíveis, esta é a proposta para
o Concurso WIZO de Pintura e Desenho
2016. Professores e alunos, transportem a
criatividade de “viajar” por esses países para
o papel. Aguardamos a chegada ao destino
final.

Até lá.

patrimônio da humanidade
A Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura – Unesco – foi fundada após o fim da
Segunda Guerra Mundial. Com sede em Paris, França, este
órgão executivo da Organização das Nações Unidas – ONU
-- atua em 112 países e entre as várias áreas de atuação, cria
programas para proteção de sítios naturais, históricos e
bens culturais que tenham relevância para a humanidade,
dando-lhes o reconhecimento oficial como “Patrimônio
Mundial”, o que garante a preservação, conservação e
segurança. São locais como um único monumento ou
construção, uma região, uma caverna ou vale. Os sítios
listados são constantemente acompanhados e avaliados
pois, a partir dessa inclusão, sem prejuízo da soberania
ou da propriedade nacionais, eles se tornam patrimônio
universal, “cuja proteção a comunidade internacional tem
o dever de cooperar”.
BRASIL
1980: Cidade Histórica de Ouro Preto, Minas Gerais
1982: Centro Histórico de Olinda, Pernambuco
1983: Missões Jesuíticas Guarani, Ruínas de São Miguel das
Missões, Rio Grande de Sul e Argentina
1985: Centro Histórico de Salvador, Bahia
Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em
Congonhas do Campo, Minas Gerais
1986: Parque Nacional de Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Paraná e
Argentina
1987: Plano Piloto de Brasília, Distrito Federal
1991: Parque Nacional Serra da Capivara, em São Raimundo
Nonato, Piauí
1997: Centro Histórico de São Luís do Maranhão
1999: Centro Histórico da Cidade de Diamantina, Minas
Gerais • Mata Atlântica - Reservas do Sudeste, São Paulo
e Paraná • Costa do Descobrimento - Reservas da Mata
Atlântica, Bahia e Espírito Santo
2000: Áreas Protegidas da Amazônia Central
Áreas Protegidas do Pantanal, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul • Áreas protegidas do Cerrado: Chapada dos Veadeiros e
Parque Nacional das Emas (GO) •Ilhas Atlânticas Brasileiras:
Reservas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas
2001: Centro Histórico da Cidade de Goiás
2010: Praça de São Francisco, na cidade de São Cristóvão,
Sergipe
2012: Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre a montanha e
o mar
2016: Conjunto Moderno da Pampulha

ISRAEL
2001: Massada • Cidade Antiga de Acre
2003: Cidade Branca de Tel Aviv
2005: Rota do Incenso – Cidades do Deserto do Neguev
Megido, Hazor, Ber Sheva – montes bíblicos
2008: Lugares santos da fé Bahai em Haifa e na Galileia
Ocidental - Jerusalém – Cidade Velha e seus Muros
2012: Reserva natural de Nahal Me’arot/Wadi El-Mughara –
sítios de evolução Humana no Monte Carmel
2014: Cavernas de Maressa e Bet-Guvrin – microcosmo da
terra das cavernas nas terras baixas da Judeia
2015: Necrópole de Bet She’arim
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para o Turismo
E

m 1966, ano de criação da Embratur
(Instituto Brasileiro do Turismo),
o Brasil recebeu pouco
mais de 100 mil turistas
internacionais. Eram turistas
de negócios e alguns vizinhos. De lá pra cá,
houve crescimento para 6,4 milhões de turistas
internacionais, que movimentaram cerca de
US$ 7 bilhões (números de 2014). Hoje, o
turismo é o quinto item mais rentável na nossa
balança de exportações.
Mas ainda é um número baixo,
considerando o tamanho do país e quantidade
de cidades com potencial turístico e belezas
naturais. Como comparação, só a cidade de
Londres, na Inglaterra, tem cerca de mais de
20 milhões de visitantes internacionais por
ano.
As cidades do Rio de Janeiro,
Florianópolis e São Paulo, por
motivos diferentes, continuam
sendo as mais procuradas pelos
turistas.
A primeira por ser a mais
famosa internacionalmente,
a segunda por estar muito
próxima da Argentina e a terceira
principalmente pelo turismo de
negócios e a vida cultural.
Vamos listar aqui as principais
atrações do país em cada região,
claro, deixando de fora ainda
muitos locais importantes, já que
seria impossível nessas poucas
páginas contemplar todo o
espectro turístico brasileiro.
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Região Norte
O Norte do Brasil é uma das regiões
mais preservadas do país e privilegiada
por sediar a Floresta Amazônica.
Formada por sete estados: Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e
Tocantins, a Região Norte possui uma
população estimada em 15.865.678 de
acordo com o Censo do IBGE de 2010.
Devido a Floresta Amazônica,
considerada a maior floresta
tropical úmida do mundo e a que
apresenta a maior biodiversidade,
o turismo da região Norte
é voltado principalmente ao
ecoturismo.

Amazonas

O Amazonas é o maior estado do Norte e do
Brasil. Com cerca de 1,5 milhão de quilômetros
quadrados, é um dos mais belos do país e sedia
boa parte da Floresta Amazônica. Além do
contato com a natureza e a prática de várias
atividades voltadas ao ecoturismo, a Floresta
Amazônica reserva aos turistas a possibilidade
do convívio com tribos indígenas primitivas.
Da região Norte é o ponto mais visitado.
O Amazonas oferece aos visitantes importantes
festas como o Festival Folclórico de Parintins,
conhecido pela tradicional rivalidade entre
o Boi Garantido e o Boi Caprichoso. A
capital Manaus é outro ponto de destaque
turístico por abrigar o belo e histórico Teatro
Amazonas, erguido no ano de 1896 na época
do ciclo da borracha. O teatro é o principal

patrimônio cultural arquitetônico do estado e é
palco de grandes eventos de toda região.

Pará

No estado do Pará está uma das sete
maravilhas do Brasil, o Mercado
de Belém conhecido também como Ver o Peso.
Ambientado ás margens da baía de Guajará,
o Mercado concentra diversas barracas a
céu aberto com uma rica e variada venda de
produtos típicos, como ervas medicinais,
frutas, doces, temperos e artesanato. Também
no estado do Pará, o turismo religioso se
destaca com a realização da festa do Cirio de
Nazaré, promovida também na capital Belém.

Alter do Chão - Eleita pelo jornal

inglês The Guardian a mais bela praia
do Brasil, Alter do Chão tem areias
branquinhas e a água doce e cristalina
do Rio Tapajós. Além das praias, Alter
do Chão tem outras belezas, como
o encontro do Rio Tapajós com o
Rio Amazonas, onde as águas não se
misturam; o Lago do Maicá, com seu
espelho d’água e lindos pássaros; a
Floresta Nacional do Tapajós e suas
comunidades ribeirinhas acolhedoras.
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Região
Nordeste

O Nordeste é atrativo para diversos
tipos de turismo. Formado pelos estados
de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte e Sergipe, é perfeito para o
turismo de praia e resorts. A região
oferece milhares de quilômetros de
praias tropicais, muitas das quais apenas
parcialmente desenvolvidas, outras ainda
inexploradas.

S

ão, em média, 300 dias de sol por
ano, água do mar quente e cenário
paradisíaco. O patrimônio histórico e
cultural também é muito
rico, destacando-se as cidades coloniais de
São Luís e Olinda, consideradas patrimônios
culturais da humanidade, e ainda Salvador,
primeira capital do Brasil, com sítios históricos
recuperados,
assim como
Recife, área que
foi dominada por
holandeses no
século XVII, e
onde se encontra
a primeira
sinagoga do
Brasil, a KahalZur
Israel.
A cidade de
Salvador que
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também é conhecida de
“Capital da Alegria”, devido
a seus enormes festejos
populares, como o seu
carnaval, tem atualmente
um lugar no Registro
Histórico Nacional
por seu rico conjunto
arquitetônico, num dos
locais mais famosos do
estado – o Pelourinho –
tombado como Patrimônio
da Humanidade, Centro
Cultural do Mundo.
Para o turismo ecológico
e natural, há no Nordeste
áreas privilegiadas, como
a Chapada Diamantina,
os Parques Nacionais de
Sete Cidades, Serra da Capivara e Lençóis
Maranhenses, o Delta do Rio Parnaíba internacionalmente conhecidos por suas
belezas e diversidade biológica, além de
diversos outros atrativos.
O Nordeste oferece ainda rico folclore
e artesanato, gastronomia característica e
uma grande diversidade de festas populares,
além de condições climáticas extremamente
favoráveis, localização estratégica, próxima
aos grandes mercados mundiais e novas
potencialidades de bons negócios em
agrobusiness, turismo, softwares, confecções,
indústria de transformação entre inúmeros
outros setores.
A expectativa é que a atividade turística
e os investimentos em turismo continuarão

crescendo nos próximos anos. Em nível
nacional, a região já é destino preferencial
da maioria dos brasileiros; para o mercado
internacional, é uma alternativa a destinos
tradicionais como os resorts do Caribe, com a
vantagem de possuir um rico e diversificado
acervo cultural - que está, cada vez mais, sendo
descoberto por viajantes da Europa, Estados
Unidos e América Latina. A movimentação
turística do Nordeste tem despertado a
atenção dos governos estaduais e federais que
através do Programa de Turismo do Nordeste
(Prodetur), vêm investindo em infraestrutura,
preservação e proteção ambiental, recuperação
do patrimônio histórico, sinalização,
capacitação e equipamentos turísticos
estruturadores.

O Morro de São Paulo é uma vila
situada em uma ilha na Bahia com
praias e paisagens paradisíacas.
Lá não circulam carros. Por isso e
por outras características únicas,
o Morro de São Paulo transforma-se
em um lugar especial. Mas não há
apenas tranquilidade nesse paraíso.
Também há muita badalação para
quem gosta de agitos noturnos.
Existem várias opções de festas que
vão até o amanhecer. O local é muito
procurado por turistas estrangeiros,
como os israelenses.
Chama a atenção o Black White
Hostel, onde as placas de identificação
e os cardápios têm o hebraico ao
lado do português, os garçons falam
hebraico e os jovens israelenses, que
terminam seu período nas Forças de
Defesa de Israel, fazem aí uma pausa
no meio do roteiro brasileiro. Sua
fama corre de boca em boca e a cada
ano é maior o número deles, fazendo a
integração com a população local.

Os 300 quilômetros que separam Jeri
(é assim que todos a chamam) da capital
Fortaleza podem ser percorridos em um
veículo 4x4 em cerca de quatro horas.
Ou, mais recentemente, de ônibus: são
cinco horas até a cidade de Jijoca de
Jericoacoara e mais uma corcoveando
pelas estradas de areia a bordo de um
veículo adaptado (no jargão popular,
jardineira) até a pequenina vila. Mas
esse esforço vale cada minuto.O jornal
americano Washington Post, em 1994,
elegeu a praia como uma das dez mais
belas do mundo.
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Região
Centro-Oeste
O turismo vem se desenvolvendo
rapidamente na região Centro-Oeste
do Brasil, que concentra os estados de
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
além do Distrito Federal. A região mais
conhecida é o Pantanal, no Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul. Trata-se da maior
bacia inundável do mundo, com vegetação
variada e fauna muito rica. Outros pontos
de interesse são as chapadas, como a
dos Guimarães, em Mato Grosso, e a dos
Veadeiros, em Goiás. Há ainda Brasília,
no Distrito Federal, caracterizada pela
moderna arquitetura, cidade “Patrimônio
da Humanidade”, além de muitas outras
regiões.

Brasília
(Distrito Federal)

Totalmente planejada, Brasília é uma
cidade modelo e referência no mundo
todo. Obra do internacionalmente
reconhecido arquiteto brasileiro
Oscar Niemeyer, é sede dos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário
do país (lembrando que o vencedor
desse Concurso ganhará uma viagem à
Brasília).

Bonito (Mato
Grosso do Sul)

Um dos destinos mais populares da
região, a cidade de Bonito no Mato
Grosso do Sul, é considerado um dos
locais mais belos do Brasil. Seus lagos de
águas cristalinas atraem turistas de todo
o mundo.
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Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros
(Goiás):
Além das já citadas belezas naturais que
também são privilegiadas nessa região, o
parque é especialmente visitado por turistas
ligados a questões místicas. Parada obrigatória
para quem busca paz interior.

Miranda
(Mato Grosso do Sul):

É um dos destinos preferidos de quem vai
para o Mato Grosso a fim de conhecer o
Pantanal. Nessa cidade é possível encontrar
boa infraestrutura para realização de passeios,
pesca esportiva e outras atrações para conhecer
melhor a diversidade e sua fauna típica.

Chapada dos
Guimarães (Mato
Grosso):

Local de natureza exuberante próximo a
capital, destino certo para os turistas mais
aventureiros que gostam de fazer trilhas
de cachoeiras, entrar em grutas e escalar
paredões.
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Região Sul

A região Sul é a menor entre as cinco regiões
do Brasil e possui uma população
com mais de 29 milhões de habitantes.
É formada por três estados: Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.
Possui uma variedade de lindas paisagens
naturais, além disso, sua composição
arquitetônica, herdada dos imigrantes,
principalmente alemães e italianos, lá
estabelecidos há décadas, cria uma atração
única.
Outros atrativos são as tradicionais festas
nas colônias europeias, como a Oktoberfest,
em Blumenau/SC, com danças, culinária,
cerveja e todas as formas de manifestações
culturais preservadas pelos imigrantes
europeus.

Florianópolis

A capital do estado de Santa
Catarina, também chamada de
“Ilha da Magia”, conta com várias
atrações, como suas praias (Jurerê,
Ingleses, Canasvieiras, Armação,
etc.), ideais para a prática de surf e
outros esportes. Dentre os principais
pontos turísticos estão a Ponte
Hercílio Luz, a Lagoa da Conceição,
além de museus, trilhas, centros
culturais, etc.
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Balneário Camboriú

Cidade localizada no litoral norte de Santa Catarina,
muito procurada para a prática de esportes, pesca,
corridas e caminhadas. É um município badalado
com museus, turismo ecológico e muitas opções de
lazer.

Gramado e Canela

No inverno, as cidades vizinhas de Gramado
e Canela/RS são um dos destinos mais
concorridos do país. Ela é muito visitada
pelos turistas por conter uma arquitetura
charmosa com cafés coloniais, hotéis
fazenda aconchegantes, restaurantes e hotéis
espalhados pela cidade. Além do inverno, os
turistas são atraídos para a cidade também
na época do Festival de Cinema de Gramado,
o mais importante do país, e durante o Natal,
em que a cidade fica toda iluminada de luzes
coloridas, em um espetáculo único, e quando
há diversos shows e atrações locais para os
turistas, semelhante aos desfiles da Disney.

Foz do Iguaçu

Esse município é dono de uma das
mais visitadas belezas do Brasil, as
Cataratas do Iguaçu. A cidade faz
fronteira com o Paraguai e a Argentina
e ambos desfrutam das maravilhas do
rio Paraná, fronteira natural entre os
países. Dentre os pontos turísticos estão
o Itaipu Binacional, com visitas para
conhecer o complexo turístico de Itaipu,
o rio Iguaçu, o parque das aves, dentre
outros.O Parque Nacional do Iguaçu,
criado no ano de 1939, abriga o maior
remanescente de Floresta Atlântica
da região sul do Brasil. Protege uma
riquíssima biodiversidade, constituída
por espécies representativas da fauna
e flora brasileiras, das quais algumas
ameaçadas de extinção. Já as Cataratas
do Iguaçu estendem-se numa frente
semicircular de 2.700 metros de
extensão, dos quais 800 metros estão
do lado brasileiro e 1.900 metros do
lado argentino. São compostas por um
número variado de saltos e quedas que
oscilam entre 150 e 270, de acordo com o
volume de água do rio.
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Região
Sudeste

Embora apenas contemple quatro
estados – São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Espírito Santo -, a região
Sudeste é a mais populosa do país e tem
grande importância econômica.
O Turismo também faz parte dessa
equação.

Minas Gerais

O circuito das cidades históricas compreende,
entre outras, Tiradentes, Diamantina,
Sabará, Mariana e Ouro Preto, que fazem o
visitante voltar ao período colonial. Mas a
natureza também foi generosa com Minas
Gerais e a Serra da Mantiqueira é uma prova,
com belíssimas paisagens formadas por
cachoeiras e uma rica fauna e flora. Outro
destaque é o Parque Nacional do Itatiaia
e o Parque Nacional do Caparaó. Em Belo
Horizonte há pontos turísticos que são paradas
obrigatórias como o Mercado Central, Museu
da Mineralogia, Museu de Arte no complexo da
Pampulha e a Praça da Liberdade.

Inhotim

O Instituto Inhotim, sede de um dos
mais importantes acervos de arte
contemporânea do Brasil e considerado o
maior centro de arte ao ar livre da América
Latina, também tem atraído muitos turistas.
Está localizado junto a Brumadinho (Minas
Gerais), uma cidade com 30 mil habitantes, a
apenas 60 km de Belo Horizonte.
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Gruta de Maquiné

A Gruta de Maquiné se tornou ponto
turístico da terra do escritor Guimarães Rosa
por abrigar, ao longo de 650 metros, belas
esculturas naturais e estalactites de diversas
formas no teto da caverna. A área aberta
para os visitantes, com aproximadamente
400 metros de extensão, é estrategicamente
iluminada para realçar as figuras desenhadas
pelo tempo. O passeio pela gruta é feito por
seguras passarelas e é acompanhado por um
guia local. Fica a 120 km de Belo Horizonte.

São Paulo

A capital, São Paulo, tem atrações para
todos os gostos. Centro de compras, como
a 25 de março, excelentes restaurantes de
praticamente todas as especialidades, uma
agitada vida noturna e excelente infraestrutura
fazem da cidade ponto de encontro de turistas
vindos do país e de outros lugares do planeta.
O Museu de Arte de São Paulo (MASP), Museu
de Arte Sacra, a Estação da Luz, o Jardim
da Luz, a Pinacoteca do Estado, o Museu
Afro Brasil e o Instituto Butantã são paradas

O Carnaval do Rio de Janeiro é sem dúvida
uma das festas mais concorridas do mundo,
tanto no desfile das escolas de samba como nos
inúmeros blocos de rua. Pode ser considerado
um evento cultural de alto prestígio,
tendo sido eleito, pelos internautas do site
estrangeiro FunParty, como a melhor festa do
mundo. É citado, constantemente, como a festa
mais famosa do planeta.
Outro momento em que as areias cariocas
são muito disputadas é durante o Réveillon,
com a famosa queima de fogos na praia.

obrigatórias.Mas além da capital, o estado
de São Paulo possui diversas praias bastante
frequentadas por paulistanos e turistas de
outros estados, como as praias de Maresias,
Ubatuba e Guarujá, e um interior muito rico. A
cidade de Campos do Jordão é destino certo no
inverno para turistas de várias regiões.

Rio de Janeiro

O Estado carioca, além de contar com belas
praias e paisagens deslumbrantes, tem alguns
dos pontos turísticos mais famosos do mundo
como o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Na
capital, Rio de Janeiro, é obrigatória a visita
aos Arcos da Lapa, as Praias de Ipanema e
Copacabana, Palácio Imperial da Quinta da
Boa Vista, o Forte de Copacabana,a Floresta
da Tijuca e o Jardim Botânico. Dentre as
praias do estado destacam-se Búzios, Angra
dos Reis e a deslumbrante Ilha Grande, que
conta com mais de 117 praias e trilhas. Sem
falar da bela e encantadora Paraty, que é
declarada Patrimônio Cultural da Humanidade
pela Unesco, e onde ocorre todo ano a Festa
Literária Internacional de Paraty (FLIP).

Espírito Santo

Com 78 cidades, o Espírito Santo tem
um belo litoral formado por praias
como Guarapari, a cidade de Vila Velha e a
capital Vitória, dentre outras. Ainda na área
da natureza Espírito Santo reserva outros
pontos turísticos como o Parque Estadual de
Itaúnas e Reserva Biológica de Duas Bocas.
Outra dica no estado é Itaúnas, onde existem
dunas de até 30 metros. Outra atração é a
praia de Areia Preta. Urbanizada, pequena
e com ondas fracas, Areia Preta é procurada
por turistas idosos que chegam em busca
das areias monazíticas. Acredita-se que o
alto teor de radioatividade de suas areias
monazíticas é benéfico para o tratamento de
doenças como reumatismo e artrite.
Na alta estação,
entretanto, é
invadida por
jovens, que
lá encontram
bares e
quiosques.
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A

história de Israel remonta ao período
bíblico, à época do patriarca Abraham.
Séculos de história remetem ao
nascimento de Jesus, à subida de
Maomé aos céus e, geograficamente, o lugar
do encontro de três continentes – Ásia,
África e Europa -- e dois mares – Vermelho e
Mediterrâneo. O cruzamento das antigas rotas
de comércio, por onde passavam os povos
nômades, terra conquistada por cananeus,
hebreus, babilônios, persas, gregos, romanos,
árabes, turco-otomanos e britânicos. Com todo
esse passado, o Estado de Israel, lar do povo
judeu, floresce em aspectos culturais, costumes e
tradições a cada passo de seu pequeno território,
do tamanho do estado brasileiro de Sergipe.
Localizado no sudoeste da Ásia, suas
fronteiras são marcadas pelo Mar Mediterrâneo
a oeste, o Vale do Jordão a leste, as montanhas
do Líbano ao norte e a Baia de Eilat, no extremo
sul do país. Sua divisão é longitudinal, formada
por três regiões: Planície Costeira, Região das
Montanhas e Vale do Jordão. Aproximadamente
sete milhões de habitantes, sendo a diversidade
sua característica principal. São 80% de judeus,
20% de árabes e outros pequenos grupos,
como os beduínos. Os judeus são ortodoxos ou
laicos; os árabes são muçulmanos, cristãos ou

14

drusos. Estes, em torno de 115.000, vindos
do islamismo xiita no século XI, vivem
principalmente no Monte Carmel, na Galileia
e nas Colinas do Golan.
Hebraico, o idioma da Bíblia, e o árabe
são as línguas oficiais. Além deles, o inglês
está no currículo escolar. Porém, ao andar
pelas ruas é comum ouvir também o russo
(em torno de 900.000 falantes), ídiche
(200.000), francês, espanhol, alemão,
polonês e húngaro em menor proporção.
Todas as placas indicativas pelo país estão
em hebraico, inglês e árabe.
Mesmo pequeno em extensão territorial,
Israel tem uma paisagem diversificada,
atendendo às mais variadas preferências
quando se trata de turismo. Crianças,
jovens, adultos e terceira idade
podem ter seus desejos satisfeitos
seja no turismo cultural,
gastronômico, de esportes
radicais, religioso, sobre
duas ou quatro rodas e
até mesmo observando
a migração de aves...
são inúmeras as atrações.
Geograficamente, pode-se
escolher: de Jerusalém para
o norte ou para o sul. Adiante
estão locais mais conhecidos, outros
poderão ser desvendados pelos alunos
em suas pesquisas.

Jerusalém

No ano 1003 antes da Era
Comum, ou seja, há mais de três
mil anos, o Rei David proclamou
Jerusalém a capital da nação israelita.
A Cidade Santa tornou-se o foco das três
maiores religiões monoteístas.
Se o Rei David voltasse hoje, não
reconheceria Jerusalém, a mais populosa do
país com seus mais de 800 mil habitantes
de diferentes etnias e religiões, vivendo na
Cidade Velha e na moderna capital do Estado
de Israel. A luz do sol é refletida nas pedras
de suas construções (antigas ou novas) ao cair
da tarde, o que faz de Jerusalém a Cidade de
Ouro.
Vários são os roteiros imaginados por quem
se dispõe a andar a pé pelas pedras calcadas
nesses milênios. A começar pela Porta dos
Leões, o Tanque de Betesdá – onde se deu a
cura miraculosa do homem paralisado por
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Jesus -, a Igreja de Santa Ana. A entrada para
a Via Dolorosa leva às Estações da Cruz, o
caminho percorrido por Jesus até a Igreja do
Santo Sepulcro, lugares de sua crucificação e
enterro.
Andar pelo Shuk, o enorme mercado
da Cidade Velha, é sentir os aromas, ouvir
sons diversificados e procurar tesouros,
barganhados na hora da compra. São quatro
bairros: judeu, muçulmano, cristão e armênio,
convivendo em poucos metros quadrados.
Ali estão o Cardo da época bizantina, a Casa
Queimada e a Muralha da época do Primeiro
Templo. Caminha-se pelos túneis. Junto ao
Muro das Lamentações, um paredão alto
de pedra, o que restou do Segundo Templo,
construído pelo Rei Salomão e destruído pelos
romanos no ano 70 da Era Comum, lugar
de orações para os judeus. No alto, ergue-se
o Monte do Templo, onde estão o Domo da
Rocha e a Mesquita de Al Aqsa, lugares santos
para os muçulmanos.
A poucos metros, a Torre de David, cidadela
da época do Rei, cujas paredes recebem show
de luzes nas noites de verão, completando o
museu de seu interior.
Ainda andando pela parte antiga, fora das
muralhas, o Monte das Beatitudes, a Basílica
da Anunciação e o Monte das Oliveiras estão
no trajeto. Em Ein Karem, as igrejas de São
João Batista, da Visitação e a Ortodoxa Russa.
A Cidade Nova tem um roteiro diversificado.
Começando por Yad Vashem, o Museu do
Holocausto, que engloba o Hall da Recordação
e o Memorial das Crianças, ponto de referência
para conhecer as atrocidades do nazismo
na época da Segunda Guerra Mundial e
reconhecer que a frase “Nunca Mais” é a que
define o futuro.
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O Museu de Israel guarda tesouros
de diferentes épocas. Desde as múmias
dos tempos dos faraós egípcios a objetos
arqueológicos encontrados por todo o Israel,
como os Manuscritos do Mar Morto, um
achado de importância fundamental nas
Grutas de Qumram, motivo de estudos para
decifrá-los por completo. E que podem ser
vistos no Santuário do Livro, arquitetura
cônica que chama a atenção no complexo
museológico. Adiante, a miniatura de
Jerusalém na época do Rei Salomão.
A passagem pelo antigo centro comercial
começa pela Rua King George, onde se come
um dos melhores falafels; numa travessa está o
calçadão da Ben Yehuda, suas lojas, cafeterias
e restaurantes, ao som de músicos com
seus violinos e xilofones, ponto de encontro
preferido ao cair da tarde em Jerusalém.
Ali perto, Machané Yehuda, o mercado
construído em 1930, onde se pode ver, sentir,
tocar e experimentar delícias como uma
tâmara fresca ou a laranja vermelha, que só
existe em Israel.
Depois, a Knesset, o Parlamento, com as
imensas tapeçarias do pintor Marc Chagall
(1887-1985), a grande Menorá na entrada,
símbolo do Estado Judeu; o prédio moderno
da Suprema Corte, os novos edifícios dos
ministérios. Adiante, Mamilla, shopping a
céu aberto, moderno, com lojas de grifes
internacionais e restaurantes diversos. Um
passeio para quem gosta de apreciar o belo,
admirar esculturas ao ar livre e, no final,
atravessando a rua, está o Portão de Jaffa,
outra entrada para a Cidade Velha.
Três mil anos vistos e revistos para jamais
serem esquecidos.

De
Jerusalém
para o Norte

Tel Aviv

Seus 13 quilômetros de
praias fizeram com que a
revista National Geographic
a definisse como a Miami Beach no
Mediterrâneo. Uma dessas praias é a de nome
Banana.
Acima de tudo, é a cidade da cultura
israelense com museus, orquestras, teatros,
galerias de arte, apresentações de música e
dança. Em seu Quarteirão Cultural, no final do
Bulevar Rothschild, estão o Auditório Mann,
sede da Orquestra Filarmônica de Israel, o
Teatro Nacional Habima e o Pavilhão Helena
Rubinstein de Arte Contemporânea.
Conhecido como o pulmão verde da cidade,
o Parque Central de Tel Aviv atrai perto de 16
milhões de visitantes/ano. São 3.8 quilômetros
quadrados com áreas para pedestres,
bicicletas, esportes, jogos infantis, jardins
botânicos, mini zoológicos e lagos artificiais.
Além de aviário, parque aquático, parede de
escalada, trem e barcos.
O antigo porto tornou-se um local que
segue os atrativos culturais e gastronômicos
da cidade. Milhares de residentes e turistas
andam pelo deque, sentindo a briza da água e a
vibração do ambiente.
O Mercado Carmel é parte da cidade
frenética. A feira tem de tudo, formando um
arco íris de cores no meio do tumulto das
vozes que apregoam seus produtos. Com
destaque para o suco de romã tirado na hora,
imperdível. No outro lado da rua, todas as
terças e sextas-feiras, o espaço é da Feira de
Artes e Desenhos Nahalat Binyamin. Mais
de duzentos artistas e artesãos exibem suas
criações, muitas delas cheias de humor.

Segunda cidade em número de habitantes,
Tel Aviv é conhecida como “a cidade que nunca
para”, o centro de negócios, efervescente
com suas opções de cultura, música, bares,
restaurantes, shows e festivais o ano todo.
Pessoas de todas as idades andam pelas ruas
a qualquer hora, sem receio, aproveitando os
locais abertos dia e noite.
Tel Aviv ficou famosa como a Cidade
Branca, pelo grande número de prédios que
seguem a arquitetura Bauhaus. Em 2003,
a UNESCO ratificou essa denominação e a
definiu como Patrimônio Mundial Cultural.
Cidade à beira mar, é a Melhor Cidade
do Mundo, aos olhos dos turistas LGBT.
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Mercado de Sarona, antiga Estação, Praça
Habima, Jardim Hahashmal e no Parque
Menachem Begin.

A antiga Yafo

Artistas de rua, palhaços e músicos completam
o ambiente.
Um dos menores museus da cidade é a Casa
de Ben-Gurion, primeiro chefe de governo do
Estado de Israel, cuja independência se deu em
14 de maio de 1948. O local onde ele viveu com
sua esposa Paula e os três filhos é visitado por
escolares e turistas.
A Praça Rabin é um espaço amplo, assim
denominado em memória ao primeiroministro Yitzhak Rabin, assassinado em 4 de
nobembro de 1995, naquele local, ao término
de um grande comicio pela paz.
A Universidade de Tel Aviv, uma das
maiores do país, foi fundada em 1956. Exemplo
acadêmico, em 31 de outubro de 2011, assinou
um acordo de cooperação com a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
para fortalecer a colaboração em pesquisa
científica e financiar projetos desenvolvidos
por grupos apoiados pelas duas instituições,
contribuindo para o avanço do conhecimento
e que possam levar a tecnologias inovadoras.
Junto à Universidade, numa área de 34 mil
m2, está o Jardim Botânico, com diferentes
espécies da flora e fauna.
Entre a sequência de festivais que
acontecem na cidade, destaca-se o Laila
Lavan, o maior, que reune concertos na praia
e festas, exibições e passeios durante toda
uma noite, pelo Porto de Yafo, Praça Rabin,
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O Passeio Tel Aviv-Yafo une duas cidades,
a moderna e a antiga. Esse calçadão é
percorrido a pé, a partir da praia em
Tel Aviv, e conecta a Velha Jaffa, em
português Yafo, ao sul, uma pequena
cidade milenar e o mais antigo porto de
mar no mundo. Com características que
a tornam especial. À entrada, a Torre do
Relógio dá as boas vindas. O mercado
flutuante, restaurantes, artistas e suas
lojas, galerias e museus, jardins bem
cuidados e os brechós, as casas de pedra
fazem a magia de um lugar parado no
tempo, porém ativo. A comida de rua é
abundante e deliciosa, um convite para
quem gosta de conhecer pratos típicos.
O Centro Na Laga’at merece citação à
parte entre as inúmeras atrações de Yafo.
Um complexo artístico e gastronômico
dirigido por uma comunidade de
muçulmanos, cristãos e judeus surdos e
mudos. Ali funcionam um teatro, um café
e um restaurante, onde os visitantes são
guiados pelos membros da comunidade
para uma refeição servida totalmente no
escuro, experiência inesquecível.

Tibérias

Capital da Galileia, Tibérias está situada na
margem do único lago de água doce de Israel,
o Kineret, conhecido pelos cristãos como
Mar da Galileia. Um lugar com vários sítios
históricos e religiosos, além das opções de
recreação aquática. São dez praias, incluindo
três para mergulhos religiosos, com separação
de sexos e roupas adequadas. A Holiday
Inn recebe os fãs dos esportes aquáticos e a
Beriniki oferece facilidades para campistas.
Peregrinos cristãos não completam sua
viagem sem visitar a cidade. Várias são as
igrejas importantes, como a de São Pedro,
construída sobre as ruínas de uma igreja
da época dos cruzados; a Grega Ortodoxa
e o Mosteiro dos Doze Apóstolos. O teatro
romano (ruínas conservadas), o hipódromo e
o passeio pela cidade renovada dos cruzados
ensinam muito das civilizações antigas.
Antes de deixar a cidade, é importante
conhecer Yardenit, o sítio de batismo para
os peregrinos cristãos, no Rio Jordão. Em
seu curso, o rio mais famoso da Bíblia, que
começa recebendo a neve derretida do Monte
Hermon, no norte, passa por paisagens
variadas e recebe também os fãs de esportes
radicais. O trecho montanhoso oferece
experiências marcantes em suas corredeiras;
nas rotas familiares, mais calmas, os
esportistas remam, em meio à vegetação, com
pássaros e animais soltos nas margens. Descer
de caiaque faz parte dos desafios. O rio é de
todos e para todos.

Acre

O antigo porto marítimo dos fenícios e cruzados
foi incluído, pela UNESCO, como um sítio do
Patrimônio Mundial. O novo museu étnico,
construído na antiga muralha, a milenar casa de
banhos e a Mesquita de Al Jazzar são pontos de
interesse.
Em direção ao norte, surge o Parque Nacional
de Arbel, de onde se tem uma vista especial do
entardecer às margens do Mar da Galileia.
No Museu Ygal Alon, dentro do Kibutz
Ginossar, o barco de madeira da época de Jesus,
descoberto na lama junto ao Mar da Galileia,
aguça a vontade de fazer um passeio pelo lago,
porém a bordo de um barco construído poucos
anos atrás.
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Haifa

Terceira maior cidade de Israel, primeiro
e mais importante centro portuário para o
comércio internacional, Haifa é formada por
bairros em três camadas: na cidade baixa, o
porto; a área comercial, intermediária; e a
zona residencial, no alto do Monte Carmel.
Sua beleza física é complementada pela
coexistência das várias religiões e culturas que
vivem e trabalham harmoniosamente.
A cidade tem inúmeras sinagogas, desde
as ultraortodoxas até as reformistas; a grande
Mesquita Istiqial e a Mahmood estão entre as
várias que atendem aos ritos muçulmanos;
dezenas de igrejas, entre elas a Maronita,
o Mosteiro Carmelita Stella Maris, a Igreja
Paroquial de Santa Maria, ortodoxa grega, dos
fiéis cristãos.
Haifa foi escolhida pela comunidade Bahai
para a construção de seu centro mundial, num
cenário maravilhoso. Um jardim geométrico,
construído na encosta do Monte desde a cidade
baixa até o topo, em vários terraços, com um
colorido desenhado especialmente, circunda
o templo, É o cartão de visita da cidade e atrai
750 mil visitantes a cada ano.
O Centro Cultural Judaico-Árabe Beit
Hagefen reúne diferentes grupos étnicos.
Situado em Wadi Nisnas, um bairro árabecristão famoso por seu falafel (comida típica

árabe-israelense) e
confeitarias tradicionais. A
galeria de arte, na entrada
do Centro, é dedicada
à criação local, voltada
ao multiculturalismo e
ao diálogo. A biblioteca
infantil oferece livros em
árabe, hebraico e inglês.
Fica em Haifa a primeira infraestrutura
elétrica criada em Israel nos anos 1920,
quando foi introduzida no país. Hoje,
estruturas sofisticadas, inclusive produzindo
eletricidade a partir de gás natural, saem de
Haifa para toda a região.
A vida acadêmica é representada por dois
ícones. A Universidade de Haifa, uma das
principais do país, hospeda seis faculdades:
Letras, Ciências Sociais, Direito, Assistência
Social, Ciências da Saúde, Educação e a Escola
Graduada de Negócios. Com mais de 18 mil
estudantes, pluralista, congrega alunos judeus,
cristãos, muçulmanos, drusos e beduínos.
É um centro de pesquisa nas áreas de
convivência, resolução de conflitos e processos
de paz. Está no topo do Monte Carmel, ao
lado do Parque Nacional, a maior floresta
israelense.

Technion Instituto de
Tecnologia é
uma instituição
reconhecida
mundialmente.
Vários prêmios
Nobel saíram de
suas carteiras.
Fundada em
1912, é a mais antiga de Israel. Formada
por 18 faculdades públicas, oferecendo
graduação, mestrado e doutorado
em ciência e engenharia, arquitetura,
medicina, gestão industrial e educação,
entre outras. Completada por 52 centros
de pesquisa e um hospital universitário.
Atualmente, quase 14 mil alunos
frequentam o campus, sendo que mais de
cem mil passaram pelo Instituto desde sua
criação.
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De
Jerusalém
para o Sul
romanos, o lugar se tornou
o último reduto da luta. Quatro
anos depois, os romanos cercaram o local,
construíram uma imensa rampa e, no ano
seguinte, os 960 judeus habitantes da fortaleza
escolheram o suicídio coletivo como forma
de não serem capturados pelos romanos. A
coragem, o heroísmo e o martírio fazem parte
dessa história.

Festival de Ópera
Deserto da Judeia

O deserto abre sua vastidão aos olhos do
turista. Entrecortado pelas modernas estradas,
margeadas, aqui e ali, por tendas de beduínos,
lembrando anos e anos vividos nas areias
quentes do Deserto da Judeia. Um oásis é
visto ao longe, entre Arad e Massada, em
Kfar Hanokdim. Uma grande tenda beduína
tecida com pele de cabra no meio de um jardim
de inspiração bíblica recebe os viajantes.
Dos contos de epopéias para a realidade, o
ambiente mostra a vida e a cultura beduína.
Passeios de camelo e, depois, sentar-se em
almofadas no chão e saborear um prato à base
de carne de carneiro e condimentos orientais.

Massada

Ver Massada ao longe faz vibrar o coração. A
montanha íngreme entre o deserto e o Mar
Morto tem seu topo plano, onde foi construída
uma fortaleza, lá pelo ano 30 antes da Era
Comum, a mando do Rei Herodes, com
requintes arquitetônicos quase inacreditáveis
para a época. No ano 68 antes da Era
Comum, início da revolta judaica contra os

22

Massada é palco do Festival de Ópera há cinco
anos. A montanha iluminada serve de cenário
de fundo para uma produção monumental,
num imenso palco aberto na areia, sujeita aos
ventos incessantes das noites no Deserto. Uma
das maiores atrações culturais, o Festival deste
ano reuniu 2.500 atores e figurantes, além de
700 pessoas na equipe de operações. As óperas
Tosca e Carmina Burana atraíram um público
de três mil turistas, além do público local, em
seis apresentações.

Cavernas de Qumran

As cavernas de Qumran, junto ao Mar Morto,
guardavam um tesouro arqueológico relevante
para conhecer detalhes históricos do século 2
antes da Era Comum.
No fim da década de 1940 e durante a
seguinte, o acaso fez com que fosse encontrada
uma centena de textos e fragmentos datados
da época em que ali viveram os essênios.
Judeus apocalípticos, eles ocuparam a região
do século 2 antes da Era Comum até quase
o ano 70 da Era Comum e deixaram escritos
datando de mil anos antes do texto original da
Bíblia Hebraica, usada atualmente. Ao lado de
outros apócrifos e de regras da própria seita.

Mar Morto

do Mar Morto é dez
O teor de sal presente nas águas
ano, o que faz
vezes superior a qualquer outro oce
ali resista. São 340
com que nenhuma forma de vida
vários tipos
gramas por litro de água de sal, com
s águas. É o
sua
de sais, alguns só encontrados em
metros abaixo do
ponto mais baixo da Terra, a 417
nível do mar.
sais do
Esse mesmo sal é fonte de cura. Os
e para a
sul,
no
mar são usados para a indústria,
s águas
Sua
te.
boa saúde e o turismo na parte nor
idades a pessoas
fornecem alívio para várias enferm
ca a foto de
que ali vão para se banhar e é típi
nda em suas
afu
turistas boiando, pois ninguém
lama negra, fácil
águas. Em seu leito se acumula a
minerais para a
de espalhar pelo corpo com efeitos
, lugar diferente
pele. É o SPA mais baixo do mundo
e fascinante.

Desde que foram achados, os Pergaminhos
do Mar Morto são motivo de estudos
aprofundados e parte deles pode ser vista no
Santuário do Livro, no Museu de Israel, em
Jerusalém.

Um porto na época do Rei Salomão,
passando pelos nabateus, romanos, árabes e
cruzados, chega-se aos anos 1950, quando foi
construído um novo porto, base da economia
de Eilat. Só no final da década de 1960, a
indústria turística se desenvolveu.
Peixes tropicais de beleza ímpar nadam
entre os recifes, em plena Reserva de Corais,
admirada pelas espécies encontradas, vistas no
Observatório Subaquático, um museu marinho
de animais fascinantes, apreciados em seu
habitat, no fundo do mar.
A vida vibra pelas lojas e bazares ao ar
livre, nas ruas da cidade, cheia de hotéis cinco
estrelas, spas, clubes, restaurantes, parques
de diversão prontos a receber os turistas com
atrações de lazer dia e noite.
O Recife dos Golfinhos é um dos lugares
para se descobrir quão fascinantes são esses
mamíferos marinhos inteligentes, amáveis e
brincalhões. Eles nadam lado a lado com os
humanos, quando estão dispostos.

Eilat

A caminho do sul, uma parada na Reserva de
Hai Bar faz o turista sentir-se como se estivesse
num safari. O parque é povoado por animais
bíblicos.
Adiante, no extremo sul do mapa desponta
Eilat, situada no Golfo de Aqaba, entre
montanhas vermelhas que chegam a mais de
2.500 metros acima do nível do mar e as águas
cristalinas do Mar Vermelho, conhecido como
um dos melhores lugares do mundo para os
amantes do mergulho. Praias e hotéis recebem
israelenses no verão; na estação fria, chegam
os turistas europeus, encantados com o clima
ameno.
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A migração
dos pássaros
Israel é apontado como uma
“autoestrada de pássaros”.
Especialistas, turistas,
fotógrafos e curiosos, se
deslocam até o país, rota de
uma das mais importantes
migrações de aves do planeta,
recebendo 500 milhões de
aves, fugindo do rigoroso
inverno no Hemisfério Norte
em direção à África e, na
primavera, voltando para a
Europa.
As aves percorrem
milhares de quilômetros,
voam em bandos, repetindo
o hábito de gerações
anteriores, ano após ano. O
Lago do Hula, no extremo
norte, é o ponto de encontro
de pelicanos, flamingos,
corujas, estorninhos,
cartaxos, garças, mergulhões,
patos, falcões e espécies raras
como a águia-gritadeira e
o bútio-rabo-canela, que
aterrissam sem qualquer
cerimônia, num festival
ornitológico.
Em Eilat há um Centro
de Estudos de Pássaros e
Pesquisas, onde especialistas
de todo mundo se dedicam a
conhecer cada vez mais esse
fenômeno incrível, capaz de
atrair um número tão grande
de espécies num país tão
pequeno quanto Israel.
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Turismo para todos

De norte ao sul, kibutzim (plural de kibutz, propriedade
coletiva) e moshavim (plural de moshav, comunidade
agrícola) têm quartos de hospedagem com tudo que se
espera para férias junto à natureza, num estilo rústico.
É crescente a popularidade desses locais para quem gosta
de conhecer a natureza e os costumes de uma população.

Pessoas Especiais
Israel dá grande atenção às pessoas com necessidades
especiais e faz esforços consideráveis para permitir que elas
tenham acesso a qualquer destino e recebam todos os serviços
oferecidos ao público visitante. A Corporação de Turismo do
Governo de Israel, braço executivo do Ministério do Turismo
para o Desenvolvimento de Infraestrutura, incentiva essas
pessoas a que excursionem pelos novos locais acessíveis e
aos mais antigos, adaptados para recebê-las. Um exemplo
é a fortaleza de Massada, junto ao Mar Morto, que, além de
acessível a cadeirantes, tem uma área adaptada a deficientes
visuais, que podem tocar e sentir a magia do reduto da época
do rei Herodes.

De bicicleta ou a cavalo
É possível passear por Israel do norte ao sul sobre duas rodas.
Há roteiros programados, incluindo passeios ciclísticos em prol
de instituições, como o Rodas de Amor, realizado pelo Hospital
Alyn, que atende crianças especiais israelenses e palestinas, de
qualquer credo.
Tours noturnos entre as muralhas levam a conhecer outro
lado de Jerusalém. Pedalar através do deserto ou subir as
montanhas ao norte, são rotas que os fãs das duas rodas fazem
por trilhas entre vales e florestas, pedras e areia. As emoções
são muitas.
Sobre uma sela macia, quem gosta de cavalgar tem
caminhos por pradarias alpinas durante o verão no Monte
Hermon, locais escondidos nas curvas da Galileia e pode dar
de beber ao cavalo nos riachos junto ao Golan. Se for ao Sul,
atravessar praias e penhascos com vista para o Mediterrâneo,
chegar à Cratera Ramon, o Grand Canyon
israelense, e ver o pôr-do-sol em
Mitspe Ramon, no Deserto do
Neguev. Momentos, entre
muitos, indescritíveis.

CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO 2016.
“BRASIL-ISRAEL: TURISMO - CULTURA E LAZER”

REGULAMENTO
A Organização Feminina WIZO de São Paulo expede o
presente comunicado com o objetivo de divulgar o Con
curso WIZO de Pintura e Desenho 2016.
OBJETIVO:
a) Incentivar a criatividade e a produção artística de alu
nos da rede pública de ensino do Estado de São Paulo
que, orientados por seus professores, ampliarão seus
conhecimentos sobre dois povos separados pela dis
tância, porém próximos em suas afinidades e diversi
dades;
b) Promover a apreciação artística e estética das produ
ções sobre o tema em questão;
c) Valorizar o desenho e a pintura como importante canal
de comunicação e expressão.
PARTICIPAÇÃO:
Alunos do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública
Estadual
TEMA PARA 2016:
“Brasil-Israel: Turismo - cultura e lazer”
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS:
a) Produção individual de pintura ou desenho em carto
lina, papel ou tela sem moldura, sem dobras ou rasu
ras, medindo no máximo 50 cm x 70 cm. Com exce
ção de colagens, poderão ser utilizadas diversas téc
nicas como óleo, acrílico, guache, aquarela, nanquim,
lápis, lápis de cera, mosaico, etc.
b) Os professores deverão entregar os trabalhos à Dire
toria da Escola na qual os alunos estudam. A escola,
por sua vez, selecionará até no máximo 10 (dez) dos
melhores trabalhos de sua unidade e os remeterá à
sede da Organização Feminina WIZO, em São Paulo.
IDENTIFICAÇÃO:
No verso de cada trabalho deverá ser colada uma etiqueta
com as seguintes informações:
•
•
•

DADOS DA ESCOLA: nome completo, endereço,
CEP, número de telefone com o código de área e indi
cação da respectiva Diretoria de Ensino
DADOS DO PROFESSOR: nome completo e matéria
que leciona
DADOS DO ALUNO: nome completo, idade, série
em curso, endereço, CEP e telefone com código de
área
Atenção: A falta de uma das informações acima leva
rá à não aceitação do trabalho enviado.

DATA E LOCAL DE ENTREGA DOS TRABALHOS:
Os trabalhos deverão ser enviados impreterivelmente até
o dia 10 de outubro de 2016 para a Organização Femini
na WIZO de São Paulo à R. Minas Gerais, 36.
CEP 01244- 010 São Paulo – SP. Telefone (11) 3257.0100 –
FAX (11) 3256.3099 – email wizosp@terra.com.br
CLASSIFICAÇÃO DOS TRABALHOS:
a) O Júri Oficial, composto por um representante da
Secretaria de Estado da Educação, artistas plásticos,
membros e dirigentes da WIZO, selecionará e classifi
cará os 3 (três) trabalhos vencedores, assim denomina
dos 1º, 2º e 3º colocados. Poderão ainda ser seleciona
dos trabalhos para recebimento de Menção Honrosa.
b) O Júri Aberto, composto por integrantes da WIZO
e convidados de outras organizações, selecionará 1
(hum) trabalho que receberá o Prêmio Júri Aberto.
c) Desde 2014, foi criado o Prêmio EJA, especialmente
dedicado aos alunos adultos, inscritos nesse programa
educativo da Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo
SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO:
A Cerimônia de Premiação será realizada no mês de
novembro em data e local a serem comunicados através
de convite postal enviado a todas as escolas participan
tes do Concurso WIZO e anunciada no site da instituição
www.wizosp.org.br
1º Prêmio: o aluno vencedor, escolhido pelo Júri Oficial e
o professor que orientou o trabalho, receberão passagens
áreas de ida e volta a Brasília – DF, com hospedagem e
visita por 3 (três) dias. O aluno receberá também um apa
relho eletrônico.
2º e 3º lugares, Júri Aberto e Menção Honrosa: os alunos
receberão 1 (hum) aparelho eletrônico.
Todos os premiados receberão medalhas e um Kit de Pin
tura.
Os professores também serão agraciados com prêmios.
Haverá ainda sorteios entre os alunos participantes da so
lenidade.
OBSERVAÇÕES:
Os casos omissos neste comunicado serão resolvidos pela
Comissão Organizadora do Concurso.
Os trabalhos recebidos não serão devolvidos e passarão
a compor o acervo da Organização Feminina WIZO de
São Paulo com direitos de reprodução, exposição e/ ou
utilização conforme critérios por ela considerados opor
tunos.
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ETIQUETA De IDENTIFICAÇÃO

(DEVE SER COLADA ATRÁS DO TRABALHO)

concurso wizo de pintura e desenho 2016
“Brasil-Israel: Turismo - Cultura e Lazer”
Apoio Cultural: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

NOME DA ESCOLA: ......................................................................................................................................
ENDEREÇO: ....................................................................................................................................................
CEP: ................................................ CIDADE: ................................................................................................
TEL: (

) ................................................ EMAIL: .......................................................................................

PROFESSOR: ...................................................................................................................................................
MATERIA QUE LECIONA: ...........................................................................................................................
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO: ......................................................................................................
ALUNO: ...........................................................................................................................................................
IDADE: ........................................................... SERIE: .....................................................................................
ENDEREÇO: ....................................................................................................................................................
CEP: .............................................. CIDADE: ..................................................................................................
TEL: (

) ................................................ EMAIL: ........................................................................................

AUTORIZAÇÃO DE PAI OU RESPONSÁVEL
Aluno menor de 18 anos de idade deverá ter a autorização
do pai ou responsável para participar em todas as fases do
CONCURSO WIZO DE PINTURA E DESENHO 2016
“Brasil-Israel: Turismo - Cultura e Lazer”
Apoio Cultural: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

AUTORIZO MEU (MINHA) FILHO (FILHA)............................................................................................
........................................................................, A PARTICIPAR DO CONCURSO WIZO DE PINTURA
E DESENHO 2016 E A CUMPRIR TODAS AS ETAPAS ESTIPULADAS NO REGULAMENTO.
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL: ..................................................................................................
RG: ......................................................................................................................................................................
TELEFONE: (

) ............................................................................................................................................

LOCAL: ..............................................................................................

DATA: ______/______/_______

________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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Sugestões para
material de pesquisa
Brasil
• http://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/album-de-fotos/as-10cidades-mais-visitadas-por-turistas-no-mundo#10
• http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/os-10-destinosbrasileiros-preferidos-pelos-turistas#11
• http://www.embratur.gov.br/
• http://alterdochao.tur.br/
• https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo_na_regi%C3%A3o_
Centro-Oeste_do_Brasil
• https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Inhotim
• http://jericoacoara.com/j1/pages/portugues.php
• http://www.estadosecapitaisdobrasil.com/regiao/nordeste/

Israel
• http://www.goisrael.com.br/ em portugues
• http://www.eyeonisrael.com/ so de mapas
• http://www.goisrael.com.br/Tourism_Bra/whattodo/Paginas/
default.aspx
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• http://www.goisrael.com.br/Tourism_Bra/Tourist%20
Information/Suggested%20Itineraries/Jewish-Interest-10-DayTour/Paginas/Jewish-Interest-Itineraries-10-Day-Tour-Day-1.
aspx
• http://www.goisrael.com.br/Tourism_Bra/Tourist%20
Information/Suggested%20Itineraries/General-Interest-10-DayTour/Paginas/General-Interest-10-Day-Itinerary-day-1.aspx
• http://www.goisrael.com.br/Tourism_Bra/Tourist%20
Information/Suggested%20Itineraries/Christian%20Interest-10Day-Tour/Paginas/Christian-Interest-10-Day-Itinerary-Day-1.
aspx
• http://www.israel21c.org/nine-top-off-the-beaten-path-places-tovisit-in-israel/
• http://www.israel21c.org/great-israeli-road-trips-tel-aviv-tohaifa/
• http://www.israel21c.org/11-wonderful-walking-tours-injerusalem/
• http://www.israel21c.org/18-cool-things-to-do-in-tel-aviv-forfree-2/
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