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EDITORIAL
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Novas perspectivas
para 2018
No primeiro semestre, ainda
teremos pela frente uma série
de eventos, que possibilitarão a
continuidade da nossa missão
em prol de Medinat Israel e que
fortalecem nosso sentimento de
pertencer à maior organização
feminina sionista do mundo.

Estimados amigos
e amigas

PARANÁ
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Estamos encerrando mais
um ano de muito trabalho com
a gratificante sensação de dever
cumprido.

Temos também como
compromisso atrair o
voluntariado jovem, grupo
chave em qualquer processo de
transformação social. Queremos
continuar juntos e conquistar
novos parceiros para consolidar
nossas ações de cidadania e
solidariedade na promoção do
bem estar social.

Graças ao apoio de vocês
patrocinadores, colaboradores,
associadas e voluntárias, mais
uma etapa foi realizada, porém o
início de um novo ano é sempre
um grande desafio.
Em 2018 vamos nos preparar
para participar do Seminário
WIZO Latino-Americano, que
acontecerá no mês de março
no Uruguai, oportunidade
excepcional para trocarmos
ideias e experiências valiosas com
chaverot e dirigentes de outras
Federações WIZO.

É com esse espírito que
vamos dar as boas vindas a 2018.

Nava Shalev
Politi
Presidente
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NOSSA OPINIÃO

O momento das jovens!

N

o fim desse ano de
2017, a WIZO-SP
tem muito o que
celebrar. Em meio
a um período de
crise no País, a Organização
pode celebrar os bons
resultados de vários de seus
empreendimentos. E, muitos
deles, tiveram grande apoio
ou realização dos grupos
mais jovens.
Pode-se citar o Projeto
Bat Mitzvá, realizado pelo
Grupo Barak, que envolve
alunas de escolas judaicas
no trabalho voluntário
e ainda colabora com
instituições que fazem um
trabalho importante para a
sociedade maior. Também
pode-se falar das iniciativas
culturais do Grupo Simchá
ou das palestras noturnas
promovidas pelo Tzehirot,
além do engajamento
das voluntárias jovens
nos grandes projetos da
entidade, como o Bazar, o
Dia Internacional da Mulher
e o Dia da Criança no
Hospital Samaritano.
No entanto, a renovação
do voluntariado na
WIZO-SP ainda não é
suficiente. Sabemos que
com as demandas atuais
da sociedade, é mais difícil

conseguir o engajamento
do voluntariado jovem e
a renovação nos quadros.
Também se sabe que esse
não é apenas um desafio
da WIZO, mas de todas as
entidades filantrópicas, do
Brasil e do mundo.
No entanto, nos momentos
em que o desafio se mostrou
presente, a WIZO sempre foi
pioneira em novas soluções.
Por isso, mais do que
um editorial, este é um
chamamento às jovens a se
envolverem ainda sempre
com os projetos existentes e
criarem novos, propagarem
o nome da WIZO pelas
redes sociais, fazendo novas
voluntárias e novos grupos.
Afinal, a continuidade
das atividades da WIZO-SP
só será possível se a nova
geração abraçar a causa, com
o mesmo afinco das chaverot
que criaram a Organização
o fizeram a quase cem anos.
É um desafio diário, de
“formiguinha”, mas que no
final certamente valerá a
pena, garantindo o futuro,
ledor vador, de geração em
geração.

Sabemos que com
as demandas atuais
da sociedade, é mais
difícil conseguir o
engajamento do
voluntariado jovem
e a renovação nos
quadros. Também se
sabe que esse não é
apenas um desafio
da WIZO, mas de
todas as entidades
filantrópicas, do Brasil
e do mundo

Fale com a Wizo-SP:
Rua Minas Gerais, 36
CEP 01224-010 - São Paulo – SP
Tel. (11) 3257-0100
wizosp@terra.com.br
www.wizosp.org.br

A EQUIPE DA REDAÇÃO

https://www.facebook.com/WizoSP
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CONCURSO

Concurso WIZO de Pintura e
Desenho debateu a imigração

Alberto Danon, Gilberto Natalini, Sulamita Tabacof, Teruco Araki Kamitsuji, José Renato Nalini, Tania Tarandach, Rosa Motta,
Cecília e Dori Goren, Nava Shalev Politi, Bruno Laskowsky e Sergio Serber

Quando recebeu o convite das
organizadoras do Concurso WIZO de Pintura
e Desenho para a premiação, o secretário
de Educação do Estado de São Paulo José
Renato Nalini se mostrou muito empolgado
com o tema deste ano, “Brasil e Israel: Terras
de Imigrantes” (veja a entrevista com o
secretário no box dessa reportagem). Tanto
que escreveu um artigo sobre a importância
do Concurso, publicado em diversos
jornais do interior paulista. Na cerimônia
de premiação voltou a frisar sua admiração
pelo certame: “Concursos como esse,
promovido pela WIZO, são uma alavanca
para o aprendizado, pois todo jovem gosta
de competir e, nesse caso, pode mostrar seu
talento e sua criatividade, ao mesmo tempo
que aprende a ser mais sensível e mais
fraterno, refletindo sobre temas importantes
como o da imigração”, falou.
4

C

om o Auditório Franco Montoro
da Assembleia Legislativa tomado
por autoridades, alunos, pais e
professores, a cerimônia teve vários
momentos de emoção. Ana Marlene Starec,
presidente de Honra da WIZO Brasil, que
veio do Rio de Janeiro especialmente para a
cerimônia, entregou a Menção Honrosa ao aluno
Wesley Aparecido Freitas e elogiou o esforço
dos estudantes e professores para realizarem
trabalhos com tanta qualidade. A presidente
da WIZO-SP, Nava Shalev Politi, destacou o
trabalho da aluna vencedora da segunda Menção
Honrosa, Ester Lopes de Souza. “A sua obra,
tão significativa e tão bem produzida, reflete a
esperança em uma nova geração.”
Entre as autoridades presentes, o vereador
Gilberto Natalini, há muitos anos entusiasta do
Concurso, destacou que “a arte torna a vida mais
leve e mais profunda, e acompanha a espécie
humana desde os seus primórdios, e quando
a arte se junta à educação, temos a união
perfeita”.

CONCURSO
Ficou a cargo da presidente
de Honra da WIZO-SP,
Sulamita Tabacof, entregar o
Prêmio do Júri Aberto à aluna
Isabelly de Freitas Lessa. “Este
quadro é alegre, maravilhoso,
ao contrário das cenas que
vemos na mídia sobre o tema
da imigração, e é um símbolo
de esperança e paz”, falou
Sulamita.
Antes do anúncio dos
primeiros colocados, Tania
Tarandach, diretora do
Concurso, falou sobre o
entusiasmo dos funcionários
da WIZO-SP para que este
empreendimento aconteça
todos os anos. “São meses de
preparação, desde a escolha do
tema à elaboração do material
de apoio, além do contato
com as escolas, o recebimento
dos trabalhos, a seleção e a
superação dos contratempos
que aparecem pelo caminho.”

“É a arte que dá
equilíbrio ao
indivíduo”
A terceira colocada, Giovanna
Del Buono Trama, da cidade de
Luiz Antônio, de apenas 12 mil
habitantes, explicou a concepção
do seu trabalho. “Pesquisei
na apostila informativa da
WIZO e na Internet, e quis
retratar no meu desenho como
os imigrantes dos dois países
construíram um novo mundo.”
Bruno Laskovsky, presidente da
Federação Israelita do Estado
de São Paulo, que entregou o
prêmio a Giovanna, se mostrou
emocionado em um evento que
“junta educação, civilidade,
imigração e a possibilidade
dos povos se falarem”. Por fim,
citou uma frase do pedagogo
norte-americano John Dewey:

Mesa que presidiu a cerimônia, conduzida por Alberto Danon

“Educação não é a preparação
para a vida, é a própria vida”.
A professora Luciana
Helena Pascon Forti, que
orientou o trabalho do segundo
colocado Luiz Gustavo Cinatri,
comentou sobre a dificuldade
do tema deste ano. “Foi muito
desafiador, mas fizemos a
pesquisa e chegamos a esse
resultado.” Teruco Araki
Kamitsuji, que sucedeu a
Sergio Serber na presidência
do Conscre-Conselho Estadual
Parlamentar de Comunidades de
Raízes e Culturas Estrangeiras,
entregou o prêmio e também
sublinhou a importância da
arte na vida das pessoas. “É
a arte que dá o equilíbrio ao
indivíduo, é ela que trabalha
com a emoção, e sem ela não
conseguimos sobreviver.”
Muito empolgado, o
professor Alessandro Roberto

de Carvalho, que orientou a
vencedora do primeiro prêmio,
Karelly Ticona Mamani, revelou
que foi a primeira vez que sua
escola participou do Concurso
e que não tinha a dimensão
de sua grandeza. “Quantos
artistas temos nas escolas
públicas que acabam passando
despercebidos, sem uma chance
de mostrar suas habilidades?”,
questionou. O professor também
elogiou o tema e contou que sua
escola é formada por muitos
filhos de imigrantes e migrantes.
O cônsul-Geral de Israel
em São Paulo, que entregou o
primeiro prêmio, contou que
quando era criança também
participou de um concurso de
pintura, e na ocasião fez um
grande mapa da América do Sul.
“Fiquei com aquele sonho de
visitar o Brasil e este continente
e hoje sou diplomata aqui, ou

Aluna, ao lado de seu professor, explica como se inspirou para chegar ao
trabalho vencedor
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CONCURSO

Teruco Araki Kamitsuji na entrega do
segundo prêmio

Bruno Laskowsky e a terceira colocada

Ana Marlene Starec entrega a primeira
menção honrosa

Nava Politti entrega a segunda
menção honrosa

Sulamita Tabacof ao lado da escolhida
pelo Júri Aberto

A entrega do primeiro lugar pelo
cônsul-geral de Israel em São Paulo

seja, assim como foi para mim,
desejo a todos os participantes
que este Concurso seja um
primeiro passo para a realização
de seus sonhos.”
O Coral Sharsheret mais
uma vez abrilhantou a tarde
cantando os hinos do Brasil

público. Ao final, a ganhadora
da desejada bicicleta foi a aluna
Letícia Mariana Fernandes, de
São Bernardo do Campo.

ele quer resgatar sua dignidade
e sua vida, por isso esse trabalho
é muito importante.”
A professora Charlene
Andrezza Zanco Mantovani
contou sobre a dificuldade em
se trabalhar com os alunos na
penitenciária. “Eles não têm
acesso à Internet e a nada
que acontece fora da prisão e
tudo depende das informações
levadas pelos professores”,
explicou. “Eles estão muito
felizes e lisonjeados por eu estar
aqui em nome deles.”

Coral Sharsheret recebeu aplausos do público

e Israel e mais duas canções,
em hebraico e português, que
encantaram os presentes.
Foram ainda mostrados vídeos
da viagem a Brasília do aluno
vencedor do ano passado e
sua professora e outro sobre a
diversidade da população que
vive no Estado de Israel.
Durante a premiação, a cada
vez que o apresentador Alberto
Danon perguntava quem queria
ganhar os objetos sorteados,
maior era o entusiasmo do
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Prêmio EJA
Um momento marcante na
cerimônia de premiação foi
a entrega do Prêmio EJA
(Educação de Jovens e Adultos).
O vencedor deste ano, Cleiton
Varela de Lima, é detento de
uma unidade prisional da cidade
de Florida Paulista, e viu no
Concurso uma oportunidade
para sua ressocialização.
O prefeito de Florida Paulista
Wilson Fróio Jr. ressaltou o
trabalho árduo das professoras
na unidade prisional. “Acredito
que quando o detento se propõe
a fazer um trabalho como esse,

Júri Aberto e Oficial
Para se chegar a esse resultado,
a escolha foi difícil. Dentre
os mais de 700 trabalhos
vindos de diversas cidades do
Estado de São Paulo, muitos

Júri Oficial reunido na decisão dos vencedores

CONCURSO
“Precisamos tornar a humanidade
cada vez mais humana”

O prefeito de Flórida Paulista

tinham ótima qualidade.
Por isso, foi intenso o debate
entre os membros do Júri
Oficial, formado por Sulamita
Tabacof, presidente de Honra
da WIZO-SP, Carlos Povinha,
da Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo;
Jacques Griffel, diretor do
Vaad hachinuch da Federação
Israelita do Estado de São
Paulo; Breno Lerner, escritor
e ex-executivo da Editora
Melhoramentos; Nava Politi,
presidente da WIZO-SP;
Tania Tarandach e Rosa
Motta, diretora e curadora do
Concurso.
O público também
selecionou seu trabalho
preferido do Concurso
WIZO de Pintura e Desenho
em votação livre na Sede.
Passaram por lá representantes
de entidades como Gabriela
Haim, coordenadora de
Hebraico e da Área Judaica da
Escola Beit Yaacov, Marcelo
Schapochnik, diretor Executivo
do Keren Kayemet LeIsrael,
além da consulesa de Israel
em São Paulo, Cecília Goren.
“Esse tema da imigração é
profundo e é importante que
esses jovens, que possuem esse
potencial artístico, aprendam
e pesquisem sobre Israel”,
afirmou a consulesa.

O WIZO
Flash fez uma
entrevista
exclusiva com o
secretário José
Renato Nalini,
em seu gabinete,
dias antes da
cerimônia de
premiação:

Entrega do Prêmio EJA pelo secretário Nalini

WIZO Flash: Fale um pouco sobre o tema escolhido,
Brasil e Israel: Terras de Imigrantes.
José Renato Nalini: É um tema que interessa a todos nós,
pois o planeta está cada vez menor. Infelizmente, há também
pessoas que são obrigadas a deixarem sua terra natal em virtude
de perseguições. Então, quando fazemos os jovens pensarem na
imigração, na necessidade de alguém se acostumar com outra
cultura, outros hábitos, mostramos que o ser humano tem a
capacidade de adaptação, e nós que recebemos essas pessoas
devemos estar prontos ao acolhimento. Esse Concurso então
extravasa a oportunidade do estudante paulista em mostrar
seu talento, sua arte, e insere em seu íntimo valores como a
bondade, a generosidade, a compreensão e a compaixão. Fico
feliz que os estudantes respondem com muito entusiasmo
a esse convite da WIZO e que o Concurso já tenha se
consolidado como uma das iniciativas mais respeitadas para o
aprimoramento da educação no Estado.
WF: Qual a importância da arte para o ensino público?
JRN: A educação não pode se restringir ao aprendizado teórico,
pois a formação integral do aluno passa necessariamente
pelo desenvolvimento de outras habilidades, e a arte é um
instrumento de afinação daquilo que é mais importante no ser
humano, a sensibilidade. Precisamos tornar a humanidade cada
vez mais humana, e essa é a função da arte.
WF: E ela pode ajudar a recuperar pessoas em situação
prisional, como vemos no prêmio EJA?
JRN: Esses reeducandos merecem nosso carinho e quando
encontram na arte uma forma de ressocialização, ficamos
convencidos de que a educação é um remédio para sanar os
problemas do Brasil e do mundo.
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ACONTECEU

O Último Kibutz em debate
Um dos eventos mais interessantes e de grande repercussão, realizado no
segundo semestre, foi o debate envolvendo o recém-lançado romance O Último
Kibutz, de Sabrina Abreu. O evento contou com a autora, o professor e cientista
político Samuel Feldberg e teve a mediação do jornalista Alberto Mauricio Danon,
além de ex-kibutzianos na plateia.

A

discussão passou
pelas várias fases
da construção de
Israel, desde os
primeiros kibutzim, que foram
criados pelos pioneiros judeus
que habitavam o recém-criado
Estado, com uma proposta
de compartilhamento e de
subsistência que vem se
perdendo ao longo dos tempos.
O livro de Sabrina Abreu
teve sua leitura indicada
no Programa Manhattan
Connection e crítica favorável
na Revista Bravo. A autora
conta, de maneira fictícia, a vida
e as reflexões da personagem
principal imersa nesse universo
comunitário. A obra é baseada
na própria experiência da
autora. “Morei durante quase
um ano em um kibutz como
voluntária e, assim como outros
voluntários, eu me apaixonei
pelo país”, falou Sabrina, que é
jornalista e desde os tempos da
faculdade se interessava pelas
questões que envolviam Israel
e os palestinos. “Desde aquela
época percebia uma tendência
da mídia brasileira contra
Israel”.
Quando foi escrito, O Último
Kibutz chegou a ser censurado
pela primeira editora, que queria
uma visão “mais crítica” em
relação a Israel, principalmente
na questão palestina. “O livro é
um romance de ficção, que não
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Feldberg, Danon e Sabrina

WIZO homenageia convidados

toca na questão do conflito com
os palestinos, mas mesmo assim
a editora queria a abordagem
desse assunto, com uma visão
claramente anti-Israel”, explicou
Sabrina.
Ao conversar com Samuel
Feldberg, ele explicou que
isso tinha um nome: censura.
Sabrina então mudou para a
Editora Simonsen e publicou o
livro da maneira que pretendia
desde o início.
Outras questões, como a
parcialidade da mídia no Brasil
e no mundo em relação a Israel,
os conflitos internos entre as
várias ramificações da sociedade
israelense e, claro, a realidade

dos kibutzim hoje, foram alguns
dos temas debatidos na noite.
“O kibutz dos pioneiros não
existe mais, até porque aquela
realidade de compartilhamento
acontecia mais por necessidade
– até porque é mais fácil dividir
quando você não tem nada do que por opção ideológica”,
explicou Feldberg. Segundo
ele, os novos kibutzim, muitos
industrializados, representam
a morada de apenas 2% da
população israelense.
Ao final, o público tirou
dúvidas com os convidados
e pôde levar para casa o livro
autografado pela autora.

Público interessado no tema

ENCONTROS SEMANAIS
ÀS TERÇAS-FEIRAS AS CHAVEROT TÊM ENCONTRO MARCADO NA SEDE DA ORGANIZAÇÃO.
O SALÃO É PREPARADO COM MESAS REDONDAS, TORNANDO O AMBIENTE ACOLHEDOR
PARA RECEBER AS CHAVEROT E SUAS CONVIDADAS. PALESTRAS, AULAS, APRESENTAÇÕES
MUSICAIS FAZEM PARTE DAS ATRAÇÕES SEMANAIS. WIZO FLASH RELEMBRA ALGUNS DOS
ENCONTROS, QUE SEMPRE TERMINAM COM UM SABOROSO CAFÉ.

Lucia Igel z’l
Foi realizada, na sede, uma
Haskará em homenagem a Lucia
Igel, uma das chaverot mais
atuantes da Organização, com a
presença de familiares e amigas.
Seu filho, Henio Igel, agradeceu
a homenagem e rezou o Izcor em
lembrança de sua mãe. A tarde
terminou com um kidush em
memória de Lucia.
As faces do antissemitismo
A WIZO São
Paulo recebeu
a professora e
historiadora
Maria Luiza Tucci
Carneiro, que fez
uma interessante
palestra sobre a evolução do
antissemitismo ao longo dos anos
e que, com a ascensão de partidos
de extrema direita, tem se alastrado
pelo mundo nos últimos tempos.
Com vasto material ilustrativo,
fruto de anos de pesquisa, Tucci
explicou como o antissemitismo – e
o preconceito de uma forma geral
– ao longo do tempo recicla seus
próprios mitos.

Celebração de Sucot
Uma tradição que se repete a cada
ano levou as voluntárias da WIZO-SP
ao Centro Judaico Novo Horizonte,
recebidas pelo rabino Noach
Gansburg e sua esposa Pessy, na
comemoração de Sucot. Assim, as
voluntárias cumpriram a mitzvá da
festa de sentar e comer na sucá, e
fazer as brachot (bênçãos) das quatro
espécies: etrog (cidra), lulav (folha
de palmeira), hadassim (murtas)
e aravot (salgueiros).

Reflexões de Yom Kipur
Às vésperas
da data mais
importante
do calendário
judaico,
Rebeca
Rosenberg falou na Sede sobre
o tema “Introspecção em Yom
Kipur”. Como psicóloga, Rebeca
fez a relação entre a terapia e a
Teshuvá (arrependimento). Na
sequência, a palavra foi de Sarah
Steinmetz, do Beit Chabad Central,
que falou sobre os significados da
data.

Tarde de Entretenimento
Em duas ocasiões nesse segundo
semestre, a sede da WIZO-SP
ficou lotada para a Tarde de
Entretenimento promovida
por três tradicionais grupos da
Organização: Chai Carmel, Ramat
Gan e Tikva. Juntos, esses grupos
somam mais de 150 anos de
trabalho voluntário.
As judiarias portuguesas
A jornalista
Desirée Suslick
fez uma
palestra sobre
as judiarias de
Portugal, os
bairros onde
os judeus eram
obrigados a
viver durante
o período da
Inquisição. Desirée percorreu a
rota das judiarias durante 15 dias,
descobrindo uma parte da história
que é pouco contada.

O Grupo Chana Szenes e a WIZO SP escolheram

Sulamita Tabacof,
presidente de Honra da WIZO São Paulo,
para ser a homenageada no Dia Internacional da Mulher, em março
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EVENTOS

Encerramento do ano
ao som de Elvis Presley
A WIZO-SP realizou uma grande festa de encerramento do ano de 2017 no Hotel Tivoli Moffarej,
com um Chá Bingo Beneficente, apresentado pelo palestrante motivacional Helder Moreira,
conhecido como o Elvis Presley Brasileiro.

A

vice-presidente
da Organização,
Frida Kier
Weingarten,
foi a mestre de
cerimônia do evento. “Estamos
encerrando as atividades do
ano com dupla felicidade, pois
ao mesmo tempo em que nos
divertimos, estamos fazendo
o bem”. Ela agradeceu o apoio
de cada uma das chaverot
presentes e aos colaboradores
que cederam os prêmios, além
de Ovadia Saadia, pessoa
fundamental para a realização
do evento.
Sulamita Tabacof,
presidente de Honra da
WIZO-SP, homenageou
a presidente paulista da
entidade, Nava Shalev Politi,
que não pôde estar presente
por problemas pessoais. “Nava
trabalhou muito para que esse
evento acontecesse da melhor
maneira possível”, lembrou.
Helder interpretou canções

clássicas de Elvis Presley, como
“You are Always on My Mind” e
“Love Me Tender”, e encantou
a todos com sua simpatia e

Ovadia Saadia e Frida Kier Weingarten

Ambiente alegre no salão do Hotel Tivoli Mofarrej
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Elvis Presley nacional foi a atração na tarde de confraternização

talento. Antes de começar
o show, ele concedeu uma
entrevista exclusiva ao WIZO
Flash.

EVENTOS
WIZO Flash: Como você
começou a incorporar a
figura de Elvis?
Helder Moreira: Eu
conhecia Elvis, sua dança, mas
nunca tinha prestado atenção
na sua música. Foi quando
meu irmão comprou um disco
do Elvis que percebi que ele
era não só um cantor, mas
alguém que havia mudado a
estrutura comportamental de
uma época. Eu então comecei
a cantarolar suas canções na
empresa em que trabalhava e
o pessoal falou que eu tinha
um timbre semelhante ao
do cantor. Eles então me
recomendaram tirar o bigode
e deixar crescer a costeleta.
Entrei na brincadeira e
comecei a cantar na banda
dos colegas da empresa, mas
sem muita pretensão, até que
contrataram a banda para
uma formatura e pediram
para levar “aquele Elvis”, que
às vezes cantava junto.
WF: A partir daí você
fez da música a sua
profissão?
HM: Levou ainda um
tempo, até eu começar a
ser convidado por bandas
profissionais, como a SP3,
que fazia diversos eventos na
comunidade judaica, como
casamentos, festas de Bar
Mitzvá. A partir daí, acabei
entrando no mundo musical
e deixando meu emprego
anterior.
WF: Então essa voz já era
sua. Nunca fez aula de
música?
HM: Não. Creio que uma
força maior nos direciona para
o nosso verdadeiro dom. Isso
deve acontecer com muita
gente.

WF: A que você atribui
seu sucesso?
HM: Como vim da área de
tecnologia e inovação, quis
fazer um Elvis moderno,
diferente, e propus um
show mais interativo. Hoje
temos uma grande banda,
com saxofone, pistom,
trompete, bailarinas,
etc. Nesse show tocamos
os clássicos do Elvis em
ritmo de soul, mambo,
dance music. Por exemplo,
“Blue Suede Shoes”,
um dos seus clássicos,
tocamos no ritmo dos
Rolling Stones, incluindo
o mambo e Beatles. A música
“A Little Less Conversation”
misturamos com Michael
Jackson, fazendo algo bem
dançante e animado. As
bailarinas também interagem,
jogam confete, transformando
o show em um verdadeiro
carnaval. Com esse formato,
conseguimos até nos apresentar
fora do Brasil.
WF: E como surgiu sua
vocação para se tornar
palestrante motivacional?
HM: Eu sempre me interessei
muito por pessoas, e por isso
criei essa palestra motivacional
corporativa. Ela traz um
fundamento transformacional.
Embora tenha um lado lúdico,
seja divertida, o seu conteúdo
é sério e visa mudar a vida das
pessoas. Eu utilizo o Elvis como
um case de sucesso, pois seu
nome ainda movimenta milhões
de dólares ao redor do mundo.
É uma palestra que dura
uma hora e quinze minutos
e nos primeiros dez minutos
eu faço uma mágica, na qual
troco meu terno preto por um
prateado em frente aos olhos da
plateia, para abordar os temas

da mudança de atitude, de
paradigma, de comportamento.
WF: E o que o Elvis pode
ensinar às empresas?
HM: Nós mostramos
depoimentos de profissionais que
trabalharam na equipe do Elvis
e do próprio Elvis. São imagens
dos bastidores, que contam como
ele transformava seus clientes
em seus fãs, em seus seguidores.
Isso é fidelização. Ao final, volto
trajado como o próprio Elvis
e canto para a plateia, para
mostrar como a transformação
pode tornar um profissional
ordinário, comum, em alguém
extraordinário, capaz de dar um
show na sua área de atuação.
Também canto canções que
remetem a trabalho em equipe,
sair da zona de conforto, etc.
WF: Como você conheceu à
WIZO?
HM: Nosso querido Ovadia
Saadia me apresentou a
organização, seu trabalho, e hoje
tenho o prazer de ajudar nessa
causa, visando auxiliar aqueles
que têm necessidades e espero
estar junto com a WIZO em
outras oportunidades.

VENCEDORES DO CONCURSO
WIZO DE PINTURA E DESENHO 2017

JÚRI OFICIAL • 2º lugar
Luiz Gustavo Cinatri - 14 anos
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Profa. Ana Laura Comin
E. E. Coronel Arthur Pires
Luiz Antônio – SP

MENÇÃO HONROSA
Ester Lopes de Souza - 18 anos
Prof. Carlos Eduardo Ap. Soares
E.E. Ângela Maria da Paixão Costa
Mogi Guaçu – SP
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Wesley Aparecido Freitas - 17 anos
Profa. Sueli Maria da Silva Sanchez
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Karelly Ticona Mamani - 14 anos
Prof. Alessandro Roberto de Carvalho
E.E. Prefeito Antônio Zanaga
Americana – SP
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Isabelly de Freitas Lessa - 14 anos
Profs. Graci Aparecida Fagundes
e Sebastião Donizete Moreira
E.E. Profa. Paulina Rosa
Hortolândia – SP
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Profa. Charlene Andrezza
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