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Estimadas Chaverot e Associadas
Neste ano, com muito orgulho
e grande satisfação, assumi a
presidência da WIZO São Paulo,
uma das mais representativas
entidades femininas da nossa
comunidade e da qual participo há
30 anos.
Manter os projetos já
existentes e criar novas iniciativas,
que melhorem nosso desempenho
comunitário, fazem parte dos
meus objetivos. Estimular a
solidariedade e o engajamento
das mais jovens é a tônica das
propostas para ampliar a nossa
participação social. Porém, é
indispensável estar preparado para
receber estas novas forças. Por
esse motivo, no primeiro semestre
contamos com a orientação
institucional de Drorit Milkewitz,
que ministrou cursos de liderança e
seminários para nossas voluntárias,
a fim de preparar-nos para exercer
cada vez melhor as nossas funções.

todos aqueles que sintam vontade de
exercer sua cidadania, seu sionismo
e solidariedade. Aqui, na WIZO,
encontrarão um espaço acolhedor,
com respeito, reconhecimento e
valorização dos voluntários.
Em breve estaremos celebrando
as Grandes Festas, Rosh Hashaná
e Yom Kipur, e aproveito estas
linhas para desejar a todos um Ano
Novo bom e doce, com saúde, paz
e prosperidade e, principalmente,
que D-us nos brinde com sabedoria
e bondade no coração para sempre
poder auxiliar o próximo.
Compartilho com vocês o lema da
minha gestão “Seja Feliz! Coloque a
WIZO no seu coração!”, certa de que
continuaremos juntas nesta grande
missão que nos une: a WIZO.
Um forte abraço,
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NOSSA OPINIÃO

Capacitar voluntárias
para praticarem o bem

J

á foi o tempo que,
para fazer um
trabalho voluntário
em uma entidade da
comunidade judaica
ou não, bastava ter boa vontade.
Claro que características
como a pretensão de ajudar,
a identificação com a causa
defendida e a disposição são
importantes. No entanto, as
entidades que hoje formam o
chamado Terceiro Setor, que
buscam encontrar caminhos
para construir um novo mundo
melhor para mais gente, mais
humano e repleto de significado,
tem se profissionalizado nos
moldes de empresas com
interesses privados. A ideia
é tornar suas atividades
autossustentáveis e atrativas
para novos voluntários.
A capacitação tem trazido
a garantia de trabalhos mais
organizados e melhores
resultados dentro das
organizações que adotam esse
tipo de filosofia. Pensando
nisso, no primeiro semestre
desse ano, a WIZO-SP realizou
dois eventos importantes.
O primeiro voltado ao
voluntariado jovem da
Organização, o Seminário
Aviv. Participaram chaverot
dos grupos Barak, Tzehirot e
Simchá, além de voluntárias que
estão começando a se envolver
com a entidade. O segundo foi
o Yom Yun. Um dia de estudos
e reﬂexão sobre o papel do
voluntariado hoje.

Atividade destinada a
membros do Executivo,
Departamentos, presidentes e
secretárias de Grupos ou suas
representantes.
É a WIZO-SP se adaptando
aos novos tempos e se
modernizando para continuar a
ser uma organização relevante,
para continuar fazendo o bem
de forma mais eficiente, para
alcançar e inspirar ainda mais
pessoas no sentido de tornar o
mundo melhor.
Mais detalhes desses dois
eventos na página 11 dessa
edição.

A EQUIPE DA REDAÇÃO

A capacitação tem
trazido a garantia
de trabalhos mais
organizados e
melhores resultados
dentro das
organizações que
adotam esse tipo de
filosofia

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

Celebração do

Dia Internacional da Mulher

Nava, Alexandra e Floriano Pesaro

Rebeca Rosenberg, a homenageada, Nava Politi e Etejane Coin

Alexandra, Raphael e Damien Loras

Quando Alexandra Loras entrou no Salão Adolpho Bloch, na Hebraica, para a celebração
do Dia Internacional da Mulher, a admiração foi mútua. Alexandra se impressionou
com o salão lotado, com mais de 300 mulheres que lá estavam para homenageá-la.
E as convidadas se admiraram pela beleza e o carisma de Alexandra, que logo
conquistou todos ao seu redor.

N

o entanto, não é
apenas o carisma
que fez com que
Alexandra Loras fosse
a escolhida deste ano
para a homenagem do Grupo
Chana Szenes. Ex-consulesa
da França em São Paulo,
autora de livros e consultora
de empresas, Alexandra é
militante na defesa dos direitos
da mulher e dos negros e, entre
outras ações, fundadora do
Fórum Protagonismo Feminino,
que visa conscientizar a
sociedade sobre a diversidade
de gênero e raça e incentivar
o empoderamento da mulher.
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Nos últimos anos, ela tem sido
uma inspiração para muitos
jovens e tem se empenhado cada
vez mais para incentivá-los a
resgatar sua autoestima.
Alexandra também dá
palestras semanalmente em
escolas públicas, mostrando aos
jovens como é possível buscar
um futuro melhor, desde que
com muito afinco e empenho.

Szenes, Rebeca Rosenberg,
abriu o cerimonial frisando a
importância de anualmente
se celebrar essa data. “Essa
comemoração expressa nossa
admiração e reconhecimento
por todas as mulheres que lutam
pela igualdade de direitos e pela
justiça social.”

Justiça social
Após o almoço, a homenagem
ocorreu no Teatro Anne
Frank, também na Hebraica.
A presidente do Grupo Chana

Parabéns ao Grupo Chana Szenes

EXPOSIÇÃO

ESPECIAL

Frida Malamud e Rebeca Rosenberg
com a maestrina

Maestrina Renata Jaffé e a Orquestra GPA

Além das mais de 300
mulheres, estiveram presentes
na comemoração o secretário
de Estado de Desenvolvimento
Social do Estado de São Paulo,
Floriano Pesaro, o presidente
Executivo da Federação Israelita
do Estado de São Paulo, Ricardo
Berkiensztat, a consulesa de
Israel em São Paulo, Cecilia
Goren, e representantes de
diversas entidades judaicas,
entre elas um grupo de chaverot
de Na’amat Pioneiras. “Na
história do mundo, temos
muitas heroínas que, mesmo
com as restrições e humilhações
que lhe foram impostas por
uma sociedade machista,
conseguiram fazer a diferença”,
afirmou Pesaro.
A presidente da WIZO-SP,
Nava Politi, falou do alcance da
Organização no mundo. “Temos
56 federações WIZO espalhadas
pelo planeta, movimentando
mais de 250 mil mulheres, cujo
trabalho é reconhecido pela
excelência dos projetos sociais
e participação em órgãos como
a ONU, junto a Unicef e ao
Conselho Econômico Social”.

que a sociedade evoluiu
muito, mas ainda vivemos
sob uma narrativa ligada a
essa construção machista e
preconceituosa do passado”.
Ela contou como, em diversas
situações, sofreu preconceito
por ser mulher e negra, e que
hoje trabalha para empoderar
mulheres e quebrar esse
preconceito. “Nós mulheres
somos 52% da população do
planeta e representamos apenas
6% dos cargos de alto escalão
nas empresas, por isso temos
que enxergar que estamos
em um período de transição
e que essa realidade tem que
mudar, para reequilibrarmos a
sociedade.”
Alexandra abordou diversos
aspectos do preconceito,
provocando uma profunda
reﬂexão de seus ovintes.
Também trouxe vídeos
impactantes, que mostraram
como crianças negras ainda
têm como referência de sucesso
personagens brancos, sentindo
muitas vezes vergonha de sua

Do público para a Orquestra

Sulamita Tabacof, Alexandra Loras
e Nava Politi

cor. Ao final, foi aplaudida de pé
pelo público.
Para finalizar a tarde, a
Orquestra GPA, regida pela
maestrina Renata Jaﬀé, trouxe
40 meninas que emocionaram
a plateia executando, de
forma erudita e inovadora, um
repertório popular, desde o
tango argentino a cantigas de
roda brasileiras.

Empoderamento
Alexandra, em seu discurso,
falou como na história as
mulheres e os negros, e
sobretudo as mulheres negras,
foram inferiorizados na
construção social em relação
aos homens e brancos. “Claro

Uma tarde de aplausos e encontros
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WIZO quase centenária
No mundo todo, as voluntárias celebraram os 97 anos da WIZO Mundial.
“Que nossa solidariedade e nossa generosidade, valores pilares do judaísmo fortificados
pelo Movimento WIZO em todas as partes do universo, nos permitam prosseguir com
sucesso nesta caminhada, por vezes árdua, mas sempre valorosa para todas”,
falou Silene Balassiano, presidente da WIZO Brasil.

E

m Israel, as
comemorações
foram muitas, assim
como a reﬂexão
sobre o trabalho da
Organização. Em seu discurso,
a presidente Mundial, Esther
Mor, chamou a atenção de
fatos importantes para se
pensar nessa data. “À medida
em que estamos a três anos de
distância do nosso centenário,
ao invés de louvarmos a nós
mesmos, acredito que devemos
nos esforçar e nos perguntar se
estamos fazendo o suficiente
se comparado a nossas
mães fundadoras e a nossas
predecessoras, cujos passos
seguimos”, falou. “Elas eram
mulheres incríveis, de visão,
inspiração, paixão, chutzpá e
habilidades excepcionais, que
lhes permitiram unir outras
mulheres sionistas de todo o
mundo e criar um movimento
ainda forte e relevante após 97
anos”.
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Esther Mor ainda ressaltou
que as fundadoras da WIZO
não tinham, na época,
representação no Parlamento
ou no governo, nenhuma lei
social para apoiar a igualdade
ou os direitos das mulheres
em geral, nenhum Estado de
Israel, nem tecnologia.
“Elas não tiveram as
liberdades que, às vezes,
pensamos que sempre
existiram. Hoje podemos ver

Rebecca Sieﬀ, Vera Weizmann,
Edith Eder, Romana Goodman,
Henrietta Irwell e outras como
iniciadoras e heroínas mas,
naqueles dias - mesmo quando
foram aceitas no movimento
sionista - ninguém realmente
esperava que elas pudessem
fazer algo relevante”.
Esther ainda questiona
se, dadas as mesmas
condições, poderíamos ter
conseguido o que aquelas
mulheres fizeram. “Podemos
dizer honestamente que nosso
único objetivo é melhorar a
sociedade? Cada um de nós
deve olhar para o próprio
coração para uma resposta
verdadeira.”
A presidente ainda
ressalta que, no cronograma
de trabalho da WIZO, “o
fracasso não é uma opção,
pois se falharmos, aqueles que
dependem de nós sofrerão. Nós
não podemos decepcioná-los,
não podemos nos decepcionar”.

1970

97 ANOS
1980

1990

2000

2010

2017

2020

O sonho sionista concretizado
á 97 anos,
quando
surgiu a
WIZO, o Estado
de Israel ainda
era um sonho
distante, mas o
ideal sionista estava presente,
principalmente na Europa.
Surgiam cada vez mais
adeptos da ideia de que o povo
judeu só poderia se realizar,
totalmente, como povo caso
se reorganizasse num Estado
livre e independente em Eretz
Israel, sua terra ancestral.
Ao término da Primeira
Guerra Mundial, a
coordenação do movimento
passou para a Grã-Bretanha,
sob a liderança de Chaim
Weizmann, que viria a se
tornar o primeiro presidente
do moderno Estado de Israel.
Em 1918, um grupo
composto por esposas
de proeminentes líderes
sionistas que viviam na GrãBretanha, entre as quais
Rebecca Sieﬀ, esposa de
Israel Sieﬀ, secretário político
do movimento sionista;
Vera Weizmann, esposa do
presidente do movimento
Chaim Weizmann; e Edith
Eder, viajou a essa região do
Oriente Médio e conheceu a

realidade em que viviam
seus habitantes. Esta foi
uma visita fundamental
para a criação da WIZO.
O grupo de mulheres
acreditava que deveria
ter uma participação
mais efetiva e igualitária
na luta pelo sonho de
um Estado Judeu. Parte
delas já estava envolvida
em conquistas sociais
na Inglaterra, como o direito ao
voto, por exemplo.
A WIZO nasceu ,exatamente,
dessa preocupação do grupo em
relação à situação enfrentada
pela parcela feminina na terra
que seria o futuro Estado de
Israel. Elas decidiram colocar
a mão na massa e atuar em
prol da melhoria das precárias
condições da população que
ali vivia. Fundado no dia 11 de
julho de 1920, o movimento foi
inspirado pelos sentimentos de
solidariedade e amor ao próximo
e, acima de tudo, pelo movimento
sionista.
Foram criadas assim as
primeiras creches, que durante
esse quase um século de
existência se multiplicaram. Essa
corrente de solidariedade se
espalhou pela Europa, Américas,
África, Ásia e Oceania e chegou
ao Brasil em 1926.

Com o passar do tempo,
as mudanças na condição
feminina, devido ao
necessário trabalho fora do
lar, motivaram a WIZO a
complementar as funções
familiares organizando escolas,
aldeias juvenis e lares para
idosos.
Hoje, a Organização reúne
mais de 250 mil mulheres
espalhadas pelo mundo,
conta com 800 instituições
reconhecidas por sua
excelência, além de possuir
representação na ONU, com
status consultivo na ECOSOC
(Conselho Econômico e
Social) e na Unicef (Fundo
das Nações Unidas para
a Infância). Participa,
também, do conselho da
NGO Mundial, denominada
“The International Alliance of
Women”.
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ACONTECEU

Cartas da Bessarábia
lota a Sede
A jornalista da Globo News, Leila Sterenberg, esteve na WIZO-SP, onde apresentou seu
documentário “Cartas da Bessarábia”, para um público de mais de 150 pessoas, que lotou o salão
principal da entidade.

A

ntes do início da
projeção, Nava
Shalev Politi,
presidente da WIZOSP, apresentou a
convidada. Na ocasião foram
homenageadas as famílias
originárias da Bessarábia
que patrocinaram o evento:
Aizemberg, Bouqvar, Chapaval,
Coin, Cuschnir, Derbarindiker,
Gelernter, Gluz, Gorodetchi,
Kuperman, Rapoport,
Scheinkman, Sihel, Tabacof,
Tarandach, Teperman e
Vaidergorn.
Um dos momentos
mais intrigantes do filme é
quando Leila e sua equipe
chegam à Transnístria, região
pertencente à Moldávia, que
declarou unilateralmente
sua independência em
1990, com a ajuda de

Leila Sterenberg falou de sua história

contingentes russos e cossacos.
Lá, muitos habitantes ainda
querem a volta da União
Soviética, enquanto outros
lutam para tirar a cidadania
romena e fazer parte da União
Europeia.
Em outro momento, a autora
vai à prefeitura da cidade em
que seus avós moraram, mas o
prefeito diz que, por causa da
guerra, todos os registros foram
apagados. Ao invés de se apegar

O agradecimento das chaverot para a jornalista
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A história de geração em geração

a essa busca, Leila parte para
descobrir a vida judaica que
ainda resta na região, com os
poucos remanescentes que lá
ficaram.

ACONTECEU
Após a exibição do
documentário, a jornalista
esbanjou simpatia e conhecimento,
falou sobre temas importantes,
como a história judaica na região
da Bessarábia e o antissemitismo
nos dias de hoje. “Está realmente
preocupante e ainda acredito que
a educação é a principal arma para
fazer frente a qualquer tipo de
preconceito”, afirmou.
Lembrando que o documentário
está disponível na Philos TV e pode
ser assistido pelos assinantes.

Público interessado em saber mais do passado

“Não sabia que a WIZO era tão pujante”
Pouco antes da exibição do filme, a jornalista concedeu uma entrevista exclusiva ao WIZO Flash.
WIZO Flash: Onde você tem
exibido o ﬁlme e como tem
sido a aceitação do público?
LS: Fizemos uma pré-estreia no
ano passado, no Midrash, no Rio
de Janeiro, que lotou e teve fila
de espera. Depois apresentamos
em São Paulo, na Hebraica
e na Unibes, voltamos ao
Midrash e, mais recentemente,
apresentamos na WIZO em
Porto Alegre, Belo Horizonte e
agora em São Paulo. Tem sido
surpreendente essa demanda,
de gente de todos esses lugares
querendo trocar experiências
comigo. Nessas exibições, acabo
tendo contato com pessoas
que possuem histórias muito
parecidas com a dos meus
avós e que viveram em regiões
próximas a deles.
WF: O que você sabia sobre
a Bessarábia?
LS: Quase nada. Sabia que era
a terra dos meus avós, mas é
uma região da qual se falou
muito pouco na imprensa e
nas obras audiovisuais. Há
muitos filmes sobre a Segunda

Guerra Mundial, nos quais se fala
mais sobre a Polônia, Alemanha,
mas essa região fica um pouco
esquecida. O que percebi é que
muitos descendentes têm até
dificuldade de saber onde fica a
Bessarábia, se pertence à Rússia,
à Romênia ou à Moldávia. Isso
que aguçou minha curiosidade
jornalística sobre aquele lugar.
Outro fator que me motivou a
fazer essa viagem foi descobrir
que eu teria direito à cidadania
romena por causa da minha
ancestralidade. Ficava me
perguntando o que é pertencer
a algum lugar. Que país era esse
onde eu tinha raízes?
WF: Você ﬁcou contente com
o resultado?
LS: Depois de um tempo, em que
pude reﬂetir sobre o filme, penso
que poderia ter feito um monte
de coisas de forma diferente.
Mas como se diz em jornalismo,
matéria boa é a que vai ao ar, e
documentário bom é aquele que
fica pronto. Quem sabe um dia eu
faça uma nova versão, colocando
mais elementos importantes que
ficaram de fora.

WF: Você já conhecia a
WIZO e como é apresentar
o ﬁlme em uma entidade
feminina?
LS: É muito bacana. A família
não seria família se não fossem
as mulheres. E esse é um filme
sobre o resgate de uma história
familiar, sobre a questão da
identidade, do pertencimento e
que tem um viés feminino muito
forte. Eu já conhecia a WIZO,
tenho tias e primas que são
voluntárias no Rio de Janeiro,
mas não sabia que a entidade
era tão pujante em outras
cidades brasileiras.
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BAZAR WIZO

Mais um
ano de
sucesso
do Bazar

A

inda eram 13h de
sábado, no dia
anterior ao Bazar
WIZO 2017, quando
Luciene Soares da
Silva já se postava à frente do
Clube Piratininga, esperando
a abertura das portas do Bazar
WIZO 2017. Ela viera de
Itapecerica da Serra, usando
ônibus e metrô, em quase
duas horas de viagem, para
garantir seu primeiro lugar na
fila. Nem a noite fria do outono
paulistano, que chegou a 13
graus durante a madrugada,
desanimou a compradora.
Como justificativa para sua
epopeia, diz se sentir mais à
vontade para escolher o que
quer comprar quando o salão
ainda está vazio, mas não é só
isso. “É divertido chegar cedo,
como se fosse uma terapia, a
gente conversa, conhece outras
pessoas e arma uma farra
aqui durante a noite”, contou,
enquanto mandava guardar
uma bolsa, que achou “a sua
cara”.
No entanto, nem todo
mundo veio de longe para
aproveitar as ofertas do Bazar.
Hugo Silva mora no prédio ao
lado do Clube Piratininga e
desceu para ver o que estava
acontecendo. “Não conhecia
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Dois dias de atendimento ao público...

esse Bazar, e aproveitei para
comprar algumas coisas para
casa”, disse ele, com algumas
sacolas na mão.

Vendas e
confraternização
O Bazar WIZO tem um
papel importante para a
manutenção das obras da
entidade. Por isso, o esforço
das voluntárias é válido. No
entanto, esse empreendimento
vai muito além da venda
de roupas, brinquedos,
maquiagens, bijuterias,
utensílios domésticos. É uma
oportunidade de reforçar a
união entre as chaverot, pois
todos os grupos, das mais
jovens às mais experientes, dão
de si para contribuir durante os
dois dias de vendas.
“É uma oportunidade para,
anualmente, todos os grupos se
unirem e criarem uma grande

Abertura do bazar

... e de boas compras

confraternização em torno dos
ideais comuns: fazer o bem
e tornar a WIZO ainda mais
forte”, falou Lisabeth Steinberg,
diretora do Departamento Aviv.
Um reforço importante para
ajudar nas barracas foi o de
jovens estudantes, incentivados
a conhecer de perto o trabalho
da entidade e o voluntariado
na prática. Michel Lancman
Sarfatti, hoje com 16 anos,
vem há quatro anos ajudar na
barraca do Grupo Barak. “Eu
gosto de vender e saber que esse
dinheiro será destinado a um
fim muito bom”, disse.
Outro aspecto que deu um
caráter especial a esse Bazar é
que foi o primeiro da gestão de
Nava Shalev Politi, que assumiu
a presidência da WIZO-SP no
final do ano passado. “Eu estava
na expectativa se daria tudo
certo e, graças ao trabalho e
união de todas as voluntárias,
correu tudo bem e conseguimos
um excelente resultado”, disse
no encerramento das vendas.

EVENTOS

Capacitar as voluntárias
para os novos tempos
No primeiro semestre deste ano, a WIZO-SP realizou
dois eventos voltados a capacitar as voluntárias para
tornar o trabalho na entidade ainda mais eficiente.
O primeiro foi voltado às jovens dos grupos Barak,
Tzehirot e Simchá, além de voluntárias que estão
começando a se envolver com a entidade.

C

om coordenação de
Drorit Milkewitz
foram realizadas
diversas atividades,
como dinâmicas
de grupo e discussões
sobre temas importantes
para a continuidade e o
fortalecimento da instituição,
como captação de recursos
e atração de novas sócias e
voluntárias. A todo momento
foi ressaltada a importância do
trabalho em equipe. Em um
dos exercícios, uma chaverá se
projetava, com olhos fechados,
para a frente e para trás,
confiando cegamente que sua
companheira iria lhe amparar.
Também foram
apresentados vídeos e dados
que mostram a importância da
WIZO ao redor do mundo e no

Drorit Milkewitz

Brasil. “Queremos,
nessa nova gestão,
tocar o coração das
pessoas para que se
engajem na causa
WIZO”, falou Nava
Politi, presidente da
Organização.
O outro evento,
realizado no
encerramento
do semestre, foi
o Yom Yun, este
voltado para
representantes dos
Grupos e membros
do Executivo
da entidade.
As atividades
também tiveram
a coordenação de
Drorit Milkewitz, mas com um
enfoque diferente: aprimorar
as características de liderança
e dar ferramentas para a
implantação de mudanças
positivas, juntando ao trabalho
já existente novas ideias e
técnicas. “Nada neste mundo é
tão poderoso como uma ideia
cuja oportunidade chegou”,
disse Drorit, citando o escritor
francês Vitor Hugo.
As voluntárias puderam,
por meio de dinâmicas de

Lisabeth Steinberg

grupo, vivenciar
situações reais do dia
a dia de uma chaverá
WIZO. Elas também
receberam uma base
teórica importante,
para que possam
promover mudanças,
que ajudarão no
crescimento da
instituição. “Mudanças
sempre assustam, mas se não
mudarmos, os resultados
serão no máximo os mesmos
e não haverá evolução”, falou
Drorit.
As participantes também
receberam o novo Manual
de Organização, onde é
possível consultar a função
de cada departamento, toda a
estrutura hierárquica, além de
outras informações relevantes
sobre a WIZO-SP.
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CONCURSO

Vencedor do Concurso de
Pintura e Desenho vai a Brasília
No ano passado, o aluno Gabriel José Custódio surpreendeu a
todos com seu trabalho sobre o tema “Brasil-Israel: Turismo –
Cultura e Lazer”.

E

le desenhou um
garoto israelense e
um brasileiro, cada
um com sua mala de
viagem, descobrindo
as belezas do país do outro.
Com rara sensibilidade e com
detalhes que impressionaram
os jurados, recebeu o primeiro
prêmio, incluindo uma viagem à
Brasília.
Na capital federal, Gabriel e
sua professora Maria Cristina de
Oliveira Lopes foram recebidos
pelo ministro da Embaixada de
Israel em Brasília, Itay Tagner.
Mariângela Lemos, da WIZO
Brasília, que os acompanhou
durante todo o dia, contou como
o ministro ficou impressionado
com a profundidade do trabalho
do Gabriel. “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 o
aluno, quando recebeu seu

Traba

1º luglho
ar vencedor
Gabriel José Custód
io
15

Sobre a viagem a Brasília,
a professora relatou: “Para
o Gabriel foi3º lug
a arviagem da
vida dele.
Ele
seesencantou
Luiz Mig
uel Nev
veira
do início aodefiOlim.
15 anosViagem de
avião, hospedagem em hotel
maravilhoso e acompanhamento
das voluntárias WIZO Brasília
com muito esmero e carinho.
Júri Aberto
A audiência na Embaixada
derique
Derick Hen
Teodoro Lima de
Souza
Israel foi magnífica. Tudo
12 anosfoi
magnífico”.
anos

Profª. Maria Cristina
de Oliveira Lopes
E. E. Nicota Soares
Itapeva – SP

Profª. Marcinete Alve
s
E. E. Profª. Lysanias dos Santos Stelzer
de Oliveira Campos
Araraquara – SP

Tagner recebeu Gabriel, Maria Cristina
e Mariângela

prêmio, durante a premiação,
na Assembleia Legislativa, em
novembro de 2016.
A professora ficou encantada
com a viagem e pretende
continuar incentivando
seus alunos a participarem
do certame: “Em primeiro
lugar gostaria de agradecer,
imensamente, a todos os
envolvidos no Concurso
WIZO de Pintura e Desenho.
E reiterar que a iniciativa é
importantíssima enquanto
fomentadora de novos talentos,
bem como de incentivo ao
conhecimento e integração das
duas nações”, falou a professora.

POSTERVENCEDORES

Profª. Marli AP. Ribe
iro
E. E. Prof. Dr. Domingo de Paula Dias
s João Baptista Spin
Ribeirão Preto – SP
elli

Concurso 2017Menção Honrosa
Bianca Pereira dos

15 anos

Santos

Para este ano, o tema
do Concurso será “Brasil e
Bruna Fernandes
Israel: Terras de Imigrantes”,
Guimarães
15 anos
que incentivará os alunos
da rede pública estadual a
colocarem sua criatividade
para retratar um dos
problemas mais importantes
da atualidade, a imigração.
Profª. Maria Aparecida
E. E. Profª. Theodora Paes de Medeiros
de Camargo Ayres
Piedade – SP

Profª. Flávia Paula
Campos Teles
E. E. Alcides de Cast
ro Galvão
Caraguatatuba – SP
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Boa sorte a todos!

A partir de Agosto, as voluntárias WIZO iniciarão os contatos por ocasião da
Campanha Anual Mês da Criança. Desde já, agradecemos a sua atenção e inestimável
colaboração que possibilita a continuidade da nossa tarefa destinada ao atendimento
de milhares de crianças, jovens e idosos nas mais de 800 instituições WIZO.

Seja feliz, coloque a WIZO no seu coração!

