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H

á um consenso dentro
da comunidade judaica
de que para combater
a desinformação e a
intolerância é essencial
investir em educação, principalmente
entre crianças e adolescentes.
O Concurso WIZO de Pintura e
Desenho é uma dessas iniciativas, que
busca mostrar um lado de Israel pouco
(ou nada) conhecido entre alunos de
escolas públicas.
Nesse sentido, fomos surpreendidos
com a realização de um evento na
Escola Estadual Ítalo Betarello, no
Jaraguá, que preparou uma manhã
inteira dedicada à Shoá e ao Estado
de Israel. A II Mostra de Cultura
Judaica e Shoá do colégio contou com
músicas e danças israelenses, culinária
judaica e palestra da sobrevivente
Nanette Konig. Os alunos do nono
ano encenaram uma peça baseada no
Diário de Anne Frank.
As voluntárias da WIZO-SP
Sarita Rawet e Rosa Motta estiveram
presentes e se impressionaram com a
grandiosidade do evento, iniciado com
os hinos do Brasil e de Israel.
A reprodução do campo de
concentração de Auschwitz – inclusive
com uma maquete feita pelos próprios
alunos – a sala de aula tomada com
bandeiras de Israel e outras iniciativas
que compuseram esse dia mostram
a relevância dada pela direção e
professores da escola à história do
século 20 e seus desdobramentos.
As festividades judaicas estavam
todas representadas com seus símbolos
expostos e explicados. Conforme
o folder de divulgação, o evento
visava a “reflexão sobre diversidade
cultural, religiosa e social, dando

ênfase à questão judaica no mundo
contemporâneo”.
Recentemente, em plena estação
Barra Funda da CPTM, a mostra “Jamais
Esquecidos – Holocausto” exibiu painéis
fotográficos, cenários, instalações, vídeos
e músicas, permitindo aos visitantes
caminhar pela memória e entender o
que foi o Holocausto. A curadoria da
mostra foi da Special Books Brasil,
empresa especializada na organização
de exposições culturais e projetos
educacionais, atraindo um público
numeroso e interessado.
É muito importante ver iniciativas
como essas surgirem fora da comunidade
judaica, pois só o entendimento do
passado poderá garantir que nada se
repita. Claro que há muito a fazer e a
WIZO-SP apoiará sempre toda iniciativa
em direção do conhecimento, do respeito
e da coexistência.
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ESPECIAL

A semente brotou...
“A semente foi colocada na terra e brotou”, assim a presidente de Honra da WIZO,
Sulamita Tabacof, se referiu à gestão de Iza Mansur, a primeira representante Aviv
a assumir a direção da entidade paulista e que passou o bastão à nova Diretoria eleita
para o próximo triênio.

A

cerimônia,
informal, teve
momentos de
emoção, quando o
telão projetou as
mensagens das presidentes
Executiva da WIZO Mundial
Rivka Lazovsky e da WIZO
Brasil, Silene Balassiano,
mais o vídeo preparado pelos
profissionais da casa. “Iza,
você é uma pessoa especial,
líder e idealista, que sabe
levar seus projetos adiante...
Cada nova presidente traz
seu estilo e sua personalidade
contribui para o êxito desta
Federação. Minha porta e meu
coração estão abertos para
você”, enfatizou a dirigente
israelense.
Emocionada, Iza expressou
sua gratidão pelos seis
anos da gestão que findava:
“Aprendi muito com as jovens
mais experientes e as que
começaram depois... A gente
está presidente, eu estive

presidente, não estou
indo embora, nosso
trabalho continua e cada
vez será melhor”.
E a semente
continuará a brotar
com a eleição de Nava
Shalev Politi e sua
Diretoria, escolha que
dá continuidade ao
espírito jovem aliado
à experiência de quem
tem levado adiante o
trabalho educativo e de

benemerência desenvolvido
pela Organização. Iza e Nava
atuam juntas desde que
ingressaram na entidade e têm
mostrado eficiência e seriedade
à causa judaica e da sociedade
maior.
Também emocionada, Nava
delineou como será sua gestão:
“Quero ver o brilho nos olhos
das chaverot e, com minha
Diretoria, quero trazer muita
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Nova gestão
em foco
garra, alegria e empenho para
elevar ainda mais o nome da
WIZO”.
Ricardo Berkiensztat
representou a Federação
Israelita do Estado de São
Paulo. Leonor Szymonowicz,
presidente de Na’amat
Pioneiras, prestigiou a posse,
assim como a Imprensa judaica,
representada por Marcel
Hollender (Shalom Brasil), Joel
Rechtman (Tribuna Judaica)
e Nessim Hamaoui (Revista
Shalom).
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Após duas gestões à frente da WIZO-SP, Iza
Mansur passou o bastão para a presidente eleita
Nava Politi, que inicia seu mandato em janeiro
de 2017, dirigindo os vários Departamentos e
Grupos nos próximos três anos.
WIZO Flash: Quais serão os principais desafios de sua
gestão? Quais as novidades incluídas no seu plano de ação?
Nava Politi: Um dos principais desafios é fazer da WIZO-SP uma
entidade que tenha uma sede aconchegante, que deixe claro para
os frequentadores o tamanho da WIZO e o que faz a Organização.
Um dos planos é ampliar a divulgação de todos os nossos projetos,
para conseguir trazer novas voluntárias, principalmente para
os grupos jovens. Também quero estar mais perto dos grupos,
ouvir suas ideias e ajudar a concretizá-las, além de facilitar a
comunicação entre os grupos.
WF: Conte um pouco sobre sua história na instituição.
NP: Entrei na WIZO-SP a convite da minha sogra, Mercedes Politi,
que foi presidente da Organização. Ela sugeriu que eu convidasse
minhas amigas e formasse um grupo. E assim foi. Faziam parte
desse grupo, entre outras, a Helena Nasser e a
Iza Mansur. Isso foi há 22 anos. Na presidência de Etejane Hepner
Coin, a Iza e eu fomos convidadas a fazer parte do Executivo, eu
como vice-presidente e ela como diretora do Departamento Aviv.
Em seguida, nesta gestão que se encerra, continuei como vicepresidente e acumulei o cargo de responsável pelo Departamento
de Empreendimentos.
WF: Você é mais uma presidente vinda dos grupos jovens
da WIZO. Como você vê o engajamento das diferentes
gerações da Wizo hoje?
NP: Somos todas iguais, fazemos o trabalho com amor à causa
e responsabilidade. Tenho um respeito imenso pelas vaticot.
Tudo o que sei hoje, aprendi com elas. Elas sempre me apoiaram
e me deram espaço para crescer na WIZO-SP. Claro que há
vários pontos a serem mudados.Com as novidades tecnológicas,
precisamos de um engajamento maior das jovens, com ideias e
projetos novos, que junto com a experiência das vaticot, nos farão
cada vez mais fortes.
WF: Como será formada sua Diretoria?
NP: A nova Diretoria continuará com algumas chaverot que
já fazem parte dela hoje, e novos nomes passam a integrá-la.
Também convidei para o Executivo voluntárias que até hoje ainda
não fizeram parte desse grupo de mulheres ativas, que se dedicam
a trazer novas ideias, novas colaboradoras, novo gás a cada gestão,
valorizando assim o nome da Wizo SP.

EXPOSIÇÃO

Mulheres de várias etnias
e suas oliveiras
O Centro Comunitário de Afula, em Israel, foi fundado em 1986, e presta serviços às
comunidades desfavorecidas da região norte do país.

U

m dos programas
de destaque é
a assistência a
aposentados
com deficiência
visual, realizados por jovens
estudantes.
No entanto, o Centro não
promove apenas a mistura de
gerações, mas também de
etnias diferentes. E é dessa
mistura que surgiu o projeto
“Women and Their Olive Trees”,
criado pelo diretor David
Moatty a fim de fomentar o
relacionamento entre mulheres
de diversas culturas e bagagens
religiosas que tivessem interesse
em Arte.
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O projeto cresceu mais do
que se imaginava e foi montada
uma exposição com as obras
dessas mulheres muçulmanas,
judias, cristãs e drusas,
que criaram um ambiente
de tolerância, amizade e
coexistência, trabalhando
juntas em torno de um tema
em comum: a oliveira. A
mostra saiu da pequena Afula
e passou por diversas cidades
europeias, como Paris, Roma,
Frankfurt, Bruxelas, Genebra,
entre outras.
A WIZO-SP foi a pioneira
em trazer essa exposição para
o Brasil, e a abertura aconteceu
num evento inesquecível, que
lotou o primeiro andar do
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D&D Shopping de voluntárias,
convidados e representantes
de entidades. Por sugestão
da Diretoria do centro
de compras, foi prestada
homenagem ao ex-primeiro
ministro israelense Shimon
Peres, Prêmio Nobel da Paz.
Expostos em painéis
pelos corredores de dois
andares do Shopping, em
uma montagem moderna, os
quadros chamaram a atenção
de quem transitou pelo local
no mês de dezembro. “É muito
bonito ver esse espaço, com
essas obras, para que todos
possamos sonhar juntos com a
paz e esperança de um futuro
melhor”, falou Dori Goren,
cônsul-Geral de Israel em São
Paulo. Olívio Guedes, curador
da exposição, destacou o papel
da Arte nos dias de hoje.

EXPOSIÇÃO
emocionada quando, na reunião
com o Angelo Derenze, diretor
geral do D&D, ele trouxe a ideia
da homenagem ao ex-primeiro
ministro israelense Shimon
Peres, que se materializou
aqui”.
O presidente da Federação
Israelita do Estado de São

“É muito importante vermos
a união desses povos pela paz
por meio de suas obras”. Olívio,
junto com Carolina Schmukler
Birenbaum, que ajudou na
curadoria e montagem das
obras, foram homenageados por
sua dedicação.
Iza Mansur, então
presidente da WIZO-SP, muito
emocionada, agradeceu a cada
um que tornou possível esse
empreendimento e homenageou
Cristina Peppi, voluntária
que atuou muito em prol do
evento. Iza também destacou
a importância da coexistência
entre os povos. “Somos todos
irmãos, seres humanos e as
nossas diferenças nos fazem
únicos e preciosos em nossa
autenticidade”, disse. E
complementou: “Fiquei muito

Paulo, Bruno Laskowsky, frisou
que a paz deve ser sempre o
objetivo final e falou sobre
a importância da WIZO-SP
ao longo da história. “Esta
entidade há 95 anos tem a visão
do empoderamento da mulher
e é moderna há muito tempo.”
E finalizou com uma mensagem
às voluntárias: “Todos temos
a meta de fazer um mundo
melhor, dentro do conceito
judaico de Tikun Olam, e vocês
certamente estão fazendo um
mundo melhor”.
A exposição atraiu não
só o público circulante no
D&D como entusiastas da
coexistência entre os povos.

Loja Higienópolis
Loja Higienópolis
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Martim
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777777
– São
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– SP– SP
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01226-001 ––Tel.:
3666-7697
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Tel.:(11)
(11)
3666-7697
Loja ParaísoLoja Paraíso
R. Tumiaru,
SãoPaulo
Paulo
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R. Tumiaru,
3535
––
São
– –SP
CEP04008-050
04008-050 ––Tel.:
3774-1085
CEP
Tel.:(11)
(11)
3774-1085
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ENTREVISTA

A “eshet chayil” moderna
O Rei Salomão louvou a mulher judia com o poema “Eshet Chayil”, a Mulher de Valor.
Na modernidade, o conceito de uma eshet chayil tem um significado diferenciado, dado
o papel que a mulher tem na sociedade atual. Ela é esposa, mãe, empreendedora e,
ainda mais, dedica seu tempo a causas meritórias.

R

osa Garfinkel é
uma eshet chayil
moderna. Nos cem
anos de sua vida
– nasceu em 21
de março de 1916 – ela tem
uma trajetória que merece
ser contada para as novas
gerações. Química, formada
pela Universidade de São
Paulo nos idos de 1940, foi
sua primeira demonstração
do papel da mulher, rara
naquela época nos bancos de
uma faculdade. Casada com
Abrahão Garfinkel z’l, é mãe de
Stela e Jayme.
A Porto Seguro foi adquirida
pela família Garfinkel em
1972. Com o falecimento do
patriarca, em 1978, Jayme e
sua mãe assumiram o comando
da seguradora, uma das mais
importantes no ramo.
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Rosa dedica sua vida aos filhos,
à empresa e ao voluntariado.
Seus filhos e netos têm
como espelho a trajetória da
matriarca.

Advogada, Stela participou
da Divisão Feminina do
Fundo Comunitário, atuou
na Diretoria da Congregação
Israelita Paulista, foi membro
do Conselho da Federação
Israelita do Estado de São
Paulo. Jayme é engenheiro
civil formado pela Escola
Politécnica da USP, com pósgraduação em Administração
de Empresas na Fundação
Getúlio Vargas. Foi membro
do Conselho Nacional de
Seguros Privados e presidente
do Sindicato de Seguros
Privados e Companhias de
Capitalização do Estado de
São Paulo, além de membro
da Federação Nacional de
Seguros Gerais.
Na WIZO, a presença de
Rosa é destacada. Presidente
do Ramat Gan por duas
gestões, suas iniciativas foram
sempre bem-vindas e ela as
levava adiante com muita
garra, alcançando sempre
muitos sucessos para o
Grupo. Encontrou no projeto
“Sponsor a Child” uma forma
de mostrar sua generosidade
para com o próximo. Por
toda vivência como chaverá
e pela dedicação à causa,
Rosa Garfinkel foi escolhida,
pelo Grupo Chana Szenes,
como homenageada no Dia
Internacional da Mulher, em
2013.

CONCURSO

Concurso emociona
mais uma vez

poster 2016.indd
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Com o tema dedicado ao Turismo, os alunos das escolas públicas mostraram sua arte
e conhecimento ao participarem do Concurso WIZO

Q
2

uando vi a apostila
do Concurso e o
tema, eu me senti
desafiado, pois era
uma coisa nova, não
sabia nada sobre Israel, mas
pesquisei e resolvi fazer uma
obra que contasse uma história
para quem olhasse”, revelou
o ganhador do primeiro lugar
do Concurso WIZO de Pintura
e Desenho 2016, Gabriel José
Custódio, 15 anos, da cidade de
Itapeva/SP. “Desde pequeno fui
influenciado pela minha família,
pois meu pai desenha e faz
música – aliás, descobri que a
música israelense é muito linda
– e penso em seguir a carreira
artística”, revelou.
A escolha do primeiro
prêmio, e dos demais, não
foi fácil. O Júri Oficial,
formado pelo professor Carlos
Eduardo Povinha, membro
da Equipe Técnica Curricular
de Arte CGEB – Secretaria de
4
Educação;
Sulamita Tabacof,
presidente de Honra da WIZO
São Paulo; Nava Shalev Politi,
então vice-presidente da WIZO
São Paulo; Tania Tarandach,
diretora do Concurso e Rosa
Motta, curadora, teve trabalho.
“Muitos jovens não têm, ou
não tinham, a menor ideia de
particularidades dos países,
principalmente de Israel”,
afirmou Rosa, ressaltando o
papel do Concurso em levar

informação e conhecimento
a esses alunos. Nava Politi
destacou a parceria da WIZOSP com a Secretaria Estadual
de Educação e, também a
criatividade dos participantes.
“Há um desenho com a letra de
‘Garota de Ipanema’ escrita em
hebraico”, mostrou ela.
Durante a cerimônia de
premiação, na Assembleia

Legislativa do Estado de São
Paulo, houve a lembrança
triste do falecimento de Roseli
Ventrella, da Secretaria da
Educação, grande apoiadora e
entusiasta do Concurso há mais
de uma década. “Quando Roseli
entrava na WIZO para a seleção
dos melhores trabalhos, ela
sempre trazia muito amor, além
de muita racionalidade, para
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escolher os melhores”, falou
Sulamita Tabacof, antes de
solicitar um minuto de silêncio
nessa homenagem do Concurso
e da instituição.
A mesa diretora que presidiu
a premiação do Concurso foi
formada pelo cônsul geral
de Israel em São Paulo Dori
Goren, o secretário da Educação
do Estado de São Paulo José
Renato Nalini, o presidente do
Conselho Estadual Parlamentar
de Comunidades de Raízes e
Culturas Estrangeiras - Conscre
Sergio Serber, Sulamita
Tabacof, Iza Mansur, então
presidente da WIZO-SP, Tania
Tarandach e Rosa Motta.
Um dos momentos mais
emocionantes foi o relato da
professora Charlene Andrezza
Zanco Mantovani, que orientou
o trabalho do aluno André
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Mariano da Rosa, vencedor
do Prêmio EJA – Educação de
Jovens e Adultos deste ano.
André tem 41 anos e é detento
de uma unidade prisional. Sua
professora contou que ao retirar
o trabalho do aluno, notou
que este tinha sido rasgado.
“Naquele momento, eu chorei,
mas ele conseguiu consertar
com muita força de vontade
e hoje foi recompensado”,
relatou.
O secretário Nalini ressaltou
a importância do Concurso
para que os alunos, além de
exercitarem seus talentos
artísticos, também conheçam
mais sobre Israel e Brasil. “Fui
a Israel em 1976, visitei um
kibutz e percebi como aquelas
pessoas se juntavam de forma
harmoniosa para fazer um
mundo melhor.” Sergio Serber

contou que, recentemente, teve
uma audiência com o Papa
Francisco, que mostrou seu lado
humanista e de convivência.
“A integração desses jovens vem
ao encontro do nosso trabalho
no Conscre, por colocar o jovem
em contato com outras culturas
e expandir seus horizontes.”
Tania Tarandach, antes de
premiar o vencedor do Júri
Aberto, citou todos aqueles que
fazem esse Concurso acontecer
na prática. “Esta é a nossa
homenagem a toda a assessoria
interna da WIZO, as chaverot
que se dedicaram para a
catalogação dos trabalhos, além
do apresentador Alberto Danon,
que já faz parte da história
desse Concurso.”
Muito emocionada por
ser o último Concurso em
sua gestão de seis anos, Iza
Mansur ressaltou o caráter
de coexistência do certame.
“Em nosso trabalho, colhemos
os resultados por meio da
educação, da arte, do respeito
e da coexistência”. Sulamita

CONCURSO

Tabacof, uma das idealizadoras
do Concurso ao lado da saudosa
Edda Bergmann z’l, lembrou
de edições passadas, contou
histórias curiosas das primeiras
edições do evento e comentou
sobre a dificuldade da seleção.
“Não há unanimidade quando
se escolhe uma obra de arte
e o grande mérito do nosso
Concurso é dar a oportunidade
aos alunos de pesquisarem sobre
as diferenças e respeitá-las, e os
trabalhos vencedores refletiram
bem esse respeito à diferença.”
Elogiando o significado
do projeto para os jovens,
o cônsul Geral Dori Goren
lembrou as mais de cinco mil

escolas participantes e a
união entre os dois povos.
“O conhecimento é a chave para
se conseguir tudo na vida e
esse Concurso é um projeto
que traz conhecimento e todos
os participantes exercitaram
a curiosidade e a vontade
de sonhar”, disse, antes de
entregar o primeiro prêmio.
O Coral Sharsheret, além
dos hinos nacionais de Israel
e do Brasil, cantou Haleluia e
a Canção da Paz, de Gilberto
Gil, na versão em hebraico
e no original em português,
emocionando a plateia. Antes
do sorteio da bicicleta, doada
por Isacco Douek, da ISAPA, foi

projetado um vídeo, mostrando
a diversidade da sociedade
israelense, suas belezas naturais
e as inúmeras atrações turísticas
que o país oferece ao visitante.
Além do talento artístico, o
aluno Gabriel José Custódio
teve muita sorte, pois foi o feliz
ganhador da bicicleta.

VENCEDORES DO CONCURSO EM 2016
2º Lugar

Rita de Cássia da Costa Guimarães
16 anos - 3º ano
Profª. Luciana Aparecida da Silva Levi
E. E. Parque Primavera II - Guarulhos

3º Lugar

Luiz Miguel Neves de Oliveira
15 anos - 2º A
Profª. Marcinete Alves dos S. Stelzer
E E. Profª. Lysanias de Oliveira Campos
- Araraquara

JÚRI OFICIAL
1º Lugar

Gabriel José Custódio
15 anos – 1º ano E. M.
Profª. Maria Cristina de Oliveira Lopes
E. E. Profª. Nicota Soares - Itapeva

Menção Honrosa

Bruna Fernandes Guimarães
15 anos – 1º B
Profª. Flávia Paula Campos Teles
E.E. Alcides de Castro Galvão Caraguatatuba

Menção Honrosa

Bianca Pereira dos Santos
15 anos – 2º A
Profª. Maria Aparecida dos Santos
E.E. Profª. Theodora de Camargo Ayres
- Piedade

JÚRI ABERTO
Derick Henrique Teodoro Lima de
Souza – 12 anos – 6º ano C
Profª. Marli Ap. Ribeiro de Paula Dias
E.E. Prof. Dr.Domingos João Baptista
Spinelli - Ribeirão Preto  

PRÊMIO EJA

André Mariano da Rosa
41 anos – 6ª série EF
Profª. Charlene A. Zanco Mantovani
E.E. Dr. Pércio G. Gonzales - Flórida Pta.
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lugar
1º1ºlugar
GabrielJosé
JoséCustódio
Custódio
Gabriel
anos
1515anos

Profª.Maria
MariaCristina
CristinadedeOliveira
OliveiraLopes
Lopes
Profª.
NicotaSoares
Soares
E.E.
E.E.Nicota
Itapeva– –SPSP
Itapeva

2º
2ºlugar
lugar
Rita
Ritade
deCássia
Cássiada
daCosta
CostaGuimarães
Guimarães

3ºlugar
lugar
3º

16
16anos
anos

Profª.
Profª.Luciana
LucianaAparecida
AparecidadadaSilva
SilvaDavi
Davi
E.E.E.E.Parque
ParquePrimavera
PrimaveraII II- Guarulhos
- Guarulhos– –SPSP

LuizMiguel
MiguelNeves
Neves
Luiz
deOliveira
Oliveira
de

15anos
anos
15

Profª.Marcinete
MarcineteAlves
Alvesdos
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