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RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA

Nossa WIZO é a concentração do esforço das voluntárias combinado com
inúmeras pessoas que acreditam e endossam nosso trabalho. Assim, estamos
concluindo mais um ano de muitas realizações, graças ao estímulo coletivo.

SÃO PAULO

A
atuação
de
cada
voluntária,
de
cada
colaborador,
de
patrocinador na causa WIZO nos possibilita a continuidade da
tarefa e contribui para o desenho de uma nova perspectiva de solidariedade.

FEDERAÇÕES WIZO
NO MUNDO
ÁFRICA DO SUL
ALEMANHA
ARGENTINA
AUSTRÁLIA
ÁUSTRIA

cada
nossa

Apesar das grandes dificuldades enfrentadas pelas drásticas mudanças de
situações, seja na economia ou na política do país, a WIZO está em constante
crescimento a fim de manter seu programa de filantropia e de intercâmbio cultural
Brasil-Israel.
Nas próximas páginas, vocês terão uma visão do papel que representamos
na comunidade e da nossa participação na construção de uma sociedade mais
justa e mais humana. Contudo, ainda há muito a ser realizado e novos são os desafios.
Um deles é a ampliação da rede voluntária.

BÉLGICA
BOLÍVIA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
COLÔMBIA
CURAÇAU
DINAMARCA

Então, com vista ao próximo ano, deixo aqui meu convite a você que está
pensando em dar os primeiros passos na direção de um trabalho comunitário
construtivo, desafiante e agradável: Vamos agir juntos? Esperamos você na WIZO, uma
porta que convida você não só a protagonizar um papel mas, sim, ser um agente de
transformações positivas.

EQUADOR

Um forte abraço e um feliz 2019 pleno
de grandes realizações!

ESTADOS UNIDOS
FRANÇA
FINLÂNDIA
HOLANDA

Nava Shalev

HONDURAS
HUNGRIA
ÍNDIA

Presidente da Wizo São Paulo

INGLATERRA
ISRAEL

EXPEDIENTE

ITÁLIA
JAMAICA
LETÔNIA
LITUÂNIA
MÉXICO
NORUEGA
NOVA ZELÂNDIA
PANAMÁ
PARAGUAI
PERU
REPÚBLICA ESLOVÁQUIA
SÉRVIA
SUÉCIA
SUÍÇA
URUGUAI
VENEZUELA
ZIMBÁBUE
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NOSSA OPINIÃO

V O L U N T Á R I A S

P O D E M

U N I D A S

M A I S

O POVO JUDEU TAMBÉM
TEM UMA TRADIÇÃO
MUITO FORTE NO
VOLUNTARIADO

P

ara uma entidade beneficente como a WIZO São
Paulo, projetos de impacto são importantes, assim
como ter uma missão bem
definida e uma história
de grandes contribuições. No entanto, nada isso se sustenta se não houver
um conjunto de voluntárias atuantes,
que entendam e lutem pela causa. O voluntariado é o coração da Organização.
O termo voluntário vem do latim voluntarìu, que, de acordo com os principais dicionários da língua portuguesa, consiste na
pessoa que se compromete a cumprir determinada tarefa ou função sem obtenção
de qualquer benefício material em troca.
De acordo com a Declaração Universal
do Voluntariado, aprovada pela International Association for Volunteer Effort em
1990, o trabalho voluntário é baseado
numa escolha e motivação pessoal, livre-

mente assumida, sendo uma forma de estimular a cidadania ativa e o envolvimento
comunitário, com a intenção de valorizar
o potencial humano, a qualidade de vida e
a solidariedade. A finalidade é de dar respostas aos grandes desafios que se colocam para a construção de um mundo melhor. A prática do voluntariado pode ser
exercida em grupos, geralmente inseridos
em uma organização. São esses grupos,
cada um com suas particularidades e projetos próprios, porém se sentindo parte
de um todo é que dão importância ao Voluntariado. É a união da atuação de cada
voluntária e de cada grupo, se apoiando
e mantendo o interesse mútuo, defendendo a mesma causa, que fazem o sucesso de uma Organização como a WIZO.
Os registros sobre a história do voluntariado são poucos, sendo difícil afirmar qual sua origem. Entretanto, sabe-se que a religião teve muita influência

na prática, por incentivar a virtude da
caridade, bem como os processos de
colonização, nos quais se desenvolveu
um forte sentido comunitário, como
nos Estados Unidos. Existem registros
de grupos de bombeiros voluntários
em Portugal com 600 anos de história.
O povo judeu também tem uma tradição muito forte no voluntariado, principalmente ao colocar em prática dois de
seus mais importantes valores: tzedaká
(justiça social) e tikun olam (melhorar o
mundo). Assim, a comunidade judaica
estabeleceu importantes entidades beneficentes em todo o mundo. Nesse sentido,
os resultados mais expressivos se materializam quando os voluntários trabalham
em conjunto, como acontece na própria
WIZO. Assim, com a união de todas, a
WIZO São Paulo poderá ir ainda mais
longe na sua missão de incentivo à cultura, solidariedade e ajuda humanitária!

FLASH 2018
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RECONHECIMENTO

ETEJANE
HEPNER
COIN
M E R E C I D A
H O M E N A G E M

F

ilha de imigrantes europeus, Etejane Hepner
Coin desde cedo se interessava pelos caminhos
da solidariedade e convivência humana. Seus pais
lhe transmitiram o reconhecimento
e carinho pelo Brasil, sem deixar de
lado o sionismo e amor por Medinat Israel. Foi esse amor por Israel e
as causas comunitárias que levaram
Etejane a iniciar sua ligação com a
WIZO São Paulo desde bem cedo.
Ainda jovem, participou do grupo Hadar Hashdot e, depois de aposentada como diretora de escola, voltou à
WIZO para o grupo Chana Szenes, no
qual permanece há mais de 40 anos.

Em sua trajetória WIZO, Etejane foi presidente do seu grupo, presidente da WIZO
São Paulo por dois mandatos consecutivos, onde também foi membro do Conselho Consultivo e assessora de Gestão e
Tesoureira. Também foi vice-presidente
da WIZO Brasil e representante do Centro WIZO São Paulo no Executivo da WIZO
Brasil por seis anos. Atualmente, Etejane
é diretora de Organização da WIZO São
Paulo. Por onde passou, sempre se desin-
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Nelly Starec e a homenageada
cumbiu com perfeição das tarefas que lhe
eram atribuídas, deixando sua marca registrada em inúmeras ações inovadoras.
Toda essa trajetória levou a que Etejane fosse homenageada, durante o XXIII
Congresso Territorial WIZO Brasil, no Rio
de Janeiro,, recebendo o título de “Membro Honorário da WIZO Brasil”. “Sua vida
de trabalho voluntário foi pontuada por
sua simpatia, entusiasmo e espírito conciliador, características que lhe são peculiares. A singela homenagem de outorga
do título de Membro Honorário da WIZO
Brasil representa um justo reconhecimento à sua
competência,
dedicação e contribuição à causa WIZO”, disse
Nelly Starec, vice-presidente da
WIZO Brasil, que
entregou a placa
comemorativa à
homenageada.
Silene Balassiano, presidente da
WIZO Brasil, afirma que conviveu
com
Etejanne
desde seu tempo
como presidente
da WIZO São Pau-

lo. Silene presidia o Centro Rio e, assim,
foram anos seguidos de encontros, reuniões de conselho, seminários nacionais
e internacionais. “Neste espaço de tempo, pude observar suas inúmeras qualidades, e Etejane, com seu temperamento
dócil e tranquilo, conseguia ser carinhosa
e conciliadora, diplomática e tranquila,
uma verdadeira lady, uma verdadeira
dama, uma verdadeira chaverá WIZO”,
relatou Silene, e complementou: “mestra
em manter relacionamentos, ela sabe,
como ninguém, dizer o que deve ser dito,
no momento certo, do jeito que deve e
pode ser dito. É motivo de orgulho e honra tê-la como companheira de trabalho”.
Na WIZO São Paulo, todas as voluntárias e funcionários demonstram imenso respeito e admiração por Etejane. “A
homenagem que a WIZO Brasil presta
à querida Etejane com a outorga do título de Membro Honorário consolida
o reconhecimento pelo seu exemplo
de ser humano do bem, que não mede
esforços para a solidariedade, sempre
acreditando no poder transformador
da sociedade. Para nós, equipe do escritório WIZO, Etejane é paradigma de
comportamento comunitário e de amor
por Medinat Israel”, afirmou Mirta Landesmann, assessora da presidência.
Uma justa homenagem a quem realmente faz a diferença dentro da Organização.
WIZO SP
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CONCURSO

Terliko Kamitsuji fala sobre o primeiro colocado
FOTO: Bruno Netto

C E L E B R A Ç Ã O

À

MÚSICA E À DANÇA

P

ara a edição de 2018 do
Concurso WIZO de Pintura e Desenho, a parceria da Organização com
a Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo
rendeu ainda mais frutos. Superou o número de cem escolas novas participantes do certame e, graças ao esforço do
secretário João Cury Neto e do professor
Carlos Povinha, mais de duzentas crianças puderam acompanhar a cerimônia de
premiação. “Conseguimos disponibilizar
ônibus para todas as escolas que tiveram alunos vencedores”, contou Povinha,
que fez parte do Júri Oficial do Concurso.
Também fizeram parte do Júri: Ricardo Berkiensztat, presidente Executivo
da Federação Israelita do Estado de São
Paulo; Deborah Goldemberg, antropóloga e curadora literária; Sulamita Ta-

bacof, presidente de Honra da WIZO-SP; Nava Shalev Politi, presidente da
WIZO-SP; Tania Tarandach e Rosa Motta,
diretora e curadora do Concurso. Eles
julgaram os trabalhos dos alunos que
usaram sua criatividade para retratar o

FOTO: Bruno Netto

FOTO: Bruno Netto
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tema “Brasil e Israel: Música & Dança”.
“É muito importante que as escolas públicas tomem mais conhecimento sobre
Israel, por isso esse Concurso é fundamen-

tal, pois passa a imagem que o país não é
apenas belicoso, mas possui muita cultura
também”, falou Berkiensztat. Para Deborah Goldemberg, o Concurso é importante
para ampliar o diálogo e incentivar a pesquisa. “Acredito que só podemos engajar
em um diálogo quando entendemos a
cultura do outro, como o outro pensa, se
organiza socialmente e culturalmente, por
isso esta é uma iniciativa muito válida.”
O Júri Aberto também elegeu o favorito do público. Anna Grunfeld, que veio à
Sede escolher sua obra preferida, elogiou
os quadros. “Foi difícil escolher, e é muito
importante que as crianças saibam que
existem coisas bonitas e progressistas em
Israel.” Fany Faintych, que já organizou
leilões de arte e trabalhou com a Fundação Lasar Segall, também gostou da maior
parte dos trabalhos. “Sou fã da WIZO e
essa ideia do Concurso é maravilhosa.”

FOTO: Bruno Netto
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CONCURSO

FOTOS: Bruno Netto

06

Wizo Flash - Dezembro.indd 6

WIZO SP

15/01/2019 10:01:07

ALEGRIA E EMOÇÃO
P AR A P R O F ES S O R E S E A L UNO S NA T A R DE DE P R EMIAÇ ÃO

N

o dia da cerimônia de premiação, o Auditório Franco
Montoro, da Assembleia
Legislativa do Estado de
São Paulo, ficou completamente lotado. A mesa
diretora foi formada por Teruko Araki
Kamitsuji, presidente do Conselho Estadual Parlamentar de Comunidades de
Raízes e Culturas Estrangeiras (Conscre);
Celia Maria Monti Viam Rocha, da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica da Secretaria de Educação do Estado
de SP; Cecilia Goren, consulesa de Israel
em São Paulo; Sergio Napchan, diretor
de Relações Institucionais da Confederação Israelita do Brasil; Jacques Griffel,
diretor da Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp); e Nava Shalev
Politi, presidente da WIZO São Paulo.
“O tema deste ano foi desafiante, pois
os estudantes tinham que expressar em
pintura e desenho outras expressões
culturais, também complexas, como a
música e a dança”, falou Teruko. Celia,
que representou o secretário João Cury
Neto, também elogiou a iniciativa e falou sobre a parceria com a Secretaria da
Educação. “Espero que possamos continuar com esse convênio, que é muito
importante para nós, e seria bom se
outras instituições pudessem dar essa
mesma oportunidade a nossos jovens.”
O primeiro prêmio anunciado foi o do
EJA – Educação de Jovens e Adultos, dedicado a alunos que não terminaram os
estudos no tempo regular. O vencedor,
FLASH 2018
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William Luciano dos Santos, é interno
de uma penitenciária. “Além da dificuldade de estar preso, William ainda só
tem 50% da visão em cada olho e ficou
emocionado com o tema, pois já tinha
participado em grupos de dança”, contou a professora Giseli Renz Balista.
Alunos e professores confidenciaram que o material informativo elaborado pelo Departamento de Concurso
da WIZO São Paulo, chamado carinhosamente de Cartilha por
uma das professoras, foi
importante para a pesquisa, assim como a Internet. Nava Shalev Politi
ressaltou o impacto das
obras no empenho das
voluntárias em organizar
esse
empreendimento.
“São trabalhos como esses que nos inspiram e
nos estimulam na continuidade desse Concurso.”
A consulesa Cecília Goren
se mostrou muito emocionada. “Esta é uma oportunidade que os jovens têm
de conhecer mais sobre o
Estado de Israel e sobre
o trabalho da comunidade judaica aqui no Brasil.”
A professora Silvia de
Cássia Silva falou como
este trabalho mobilizou os
alunos da escola e sobre a
obra da aluna Samantha de

Souza e Silva, vencedora do terceiro prêmio. “A Samantha que teve a inciativa de
participar, e mesmo antes de o Concurso
ser lançado, ela já perguntava sobre ele”,
contou. A professora Rosimari Zapalá,
que orientou o trabalho do segundo colocado, José Felipe da Silva Nascimento,
relatou sobre a pesquisa realizada. “Verificamos vários canais de informações,
cruzamos os dados, até para comprovar
a veracidade do conteúdo”, explicou.
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CONCURSO

N Ú M E R O S

I M P R E S S I O N A N T E S

EU NÃO CONHECIA MUITO SOBRE
ISRAEL, E PESQUISANDO DEU PARA
ENTENDER BASTANTE DA CULTURA,
DA MÚSICA, E ESSA LIGAÇÃO COM O
BRASIL, QUE É MUITO ESPECIAL
FOTO: Bruno Netto

A

história do Concurso WIZO
de Pintura e Desenho é
riquíssima, e os números
retratam bem tudo o que
ele alcançou desde que foi
idealizado por Edda Bergmann z’l e Sulamita Tabacof, há 30 anos.
“Do ano 2000 até hoje, contamos com a
participação de 1.500 escolas, de 410 cidades do Estado de São Paulo”, contou
Tania Tarandach, diretora do Concurso,
ressaltando que de 1988 até 1999 não
havia registro computadorizado. Tania
ainda deu mais números: “Nos primeiros 15 anos recebemos uma média de
600 trabalhos por ano, no total de nove
mil, enquanto que nos 15 anos seguintes,
foram 1.100 trabalhos anuais, totalizando 16.500 obras, ou seja, desde o início,
recebemos 25 mil e quinhentas obras”.
Sergio Napchan se mostrou impressionado com esses dados, que desconhecia
até então, e destacou o trabalho da WIZO

e a iniciativa do Concurso. “As coisas funcionam melhor quando o terceiro setor
age em parceria com a esfera pública e
por isso essa iniciativa é extraordinária”.
Jacques Griffel lembrou como a educação é uma preocupação essencial da Fisesp e de todas as entidades judaicas.
“A educação é parte essencial da nossa
cultura, está no nosso DNA o incentivo
ao estudo, e o que nos interessa primordialmente é o investimento em educação.”
A orientadora da primeira colocada
Clara Gonçalves Silva, a professora Marli
Aparecida Ribeiro de Paula Dias descreveu
a dificuldade de elaborar a obra vencedora. “Sou professora de artes, não tenho
muito conhecimento de música e dança,
mas enfrentei o desafio e estudei bastante a apostila informativa para passar
o conteúdo aos alunos”, contou. A aluna
vencedora também explicou sobre sua
obra. “A professora me mostrou a técnica do mosaico, que eu gostei bastante, e

apesar de difícil, fica um resultado muito
bom”, relatou Clara. Sobre o tema, ela
revelou: “Eu não conhecia muito sobre
Israel, e pesquisando deu para entender
bastante da cultura, da música, e essa ligação com o Brasil, que é muito especial”.
Na ocasião, foram mostrados dois vídeos, um sobre Israel e outro sobre as
atividades da WIZO São Paulo, e o Coral
Sharsheret entoou os hinos do Brasil e
Israel e mais duas canções de seu repertório. A maestrina Sima Halpern regeu
as chaverot e a plateia, que cantou junto
o refrão de uma das músicas em ídiche.
Ao final, o mestre de cerimônia da tarde,
Alberto Danon, anunciou o sorteio de
uma bicicleta e um porta-retratos digital.
Os sortudos foram os jovens Artur Lopes
Costa, de São Bernardo, que levou a bike,
e Mikely da Silva Barros, de Ribeirão Preto,
premiada com o porta-retratos eletrônico.
Confira todos os desenhos premiados na Contracapa desta edição

FOTO: Bruno Netto
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PESQUISA

FOTO: divulgação

V O L U N T A R I A D O

E M

I S R A E L
Estudo da WIZO mundial aponta que 85% dos israelenses estão
envolvidos com o trabalho social

U

ma pesquisa conduzida
pela WIZO apresenta dados sobre o envolvimento social em Israel, como
parte de uma campanha
liderada pela Organização
para recrutar dezenas de milhares de ex-graduados de suas instituições educacionais para que montem um novo corpo de voluntários, que trabalhará para a
comunidade. O objetivo dessa associação iniciada pela presidente da WIZO
Mundial, Rivka Lazovsky, é criar uma
base para a atividade social entre as
dezenas de milhares de educados pela
WIZO em suas aldeias e escolas juvenis.
Entre os formados pelas escolas WIZO,
há figuras bem conhecidas atualmente,
como o ex-chefe do Estado-Maior Shaul
Mofaz, a apresentadora de TV Eden
Harel, a dupla musical Guy & Yahel e o
presidente mundial do KKL Danny Atar.
A pesquisa, realizada pela Sapio Research & Development, mostrou que entre
FLASH 2018
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os 400 entrevistados com 18 anos ou
mais, 85% colaboram de diversas formas
para a comunidade e têm compromisso
com a responsabilidade social. Entre os
entrevistados, 70% estão ativos no trabalho social, 15% se envolvem indiretamente, especialmente pelas redes sociais, e 37% estão ativos nas duas formas.
Entre os ativistas sociais, 40% fazem
trabalho voluntário semanalmente, 30%
mensalmente e um terço com menos frequência ou somente em ocasiões especiais, como nas festividades. A pesquisa
também mostra que há mais voluntários
religiosos que seculares - 37% contra 21%.
Outra esfera em que o público contribui para a comunidade é por meio de doações para associações ou organizações
(48%) e redes sociais (47%). Por exemplo,
33% postam e compartilham postagens
sociais e 29% ajudam pessoas ou entidades diferentes compartilhando e promovendo várias solicitações de ajuda.
As redes sociais fornecem uma pla-

taforma significativa de envolvimento
e influência para metade do público.
Não só isso, nas percepções sobre as
formas de voluntariado, 40% consideram que o compartilhamento de
questões sociais é uma atividade voluntária em nome da comunidade.
Para 76% do público, apesar de ser
obrigação do Estado cuidar de todos os seus cidadãos, há espaço para
o voluntariado. Dezesseis por cento
também acreditam que há o dever de
ser voluntário porque o governo não
pode cuidar de todos os problemas.

ENTRE OS ATIVISTAS
SOCIAIS, 40% FAZEM
TRABALHO VOLUNTÁRIO
SEMANALMENTE

09

15/01/2019 10:01:13

RETROSPECTIVA 2018

M U I T O

T R A B A L H O
E

M U I T O

001

002

A

COMEMORAR
Mesmo com o País atravessando uma
situação econômica menos favorável,
a WIZO São Paulo não parou e realizou uma série de eventos importantes. O Dia Internacional da Mulher e o
Bazar novamente foram um sucesso. O Projeto Bat, as palestras com
políticos e especialistas, as tardes
culturais, as doações para outras entidades, entre muitas ações, movimentaram o ano das voluntárias. Nessa
página, uma amostra fotográfica do
que foi o ano 2018 da WIZO São Paulo.
001 - Celebração de Sucot no Centro
Novo Horizonte

002 - Palestra com o Rabino Ventura
003 - Chá do Grupo Silvia
Hodara

004 - Renato Sacerdote apresenta o
documentário Entebbe

005 - Doação para o Projeto Arrastão
006 - Debate político com Monica
Rosenberg

007 - Homenagem a Sulamita

Tabacof no Dia Internacional da Mulher
008 - Homenagem a Noemia Hotimsky
no Bazar WIZO

009 - Vendas no Bazar WIZO

010 - Projeto Bat com alunas do
Renascença

011 - Palestra para mulheres sobre
comunicação

012 - Doação para o Ten Yad
013 - Celebração de Yom
Haatzmaut
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ENCERRAMENTO

FOTO: divulgação

B R A S I L

O

No repertório tocaram canções de
mestres do gênero, como Jacob do
Bandolim e Radamés Gnattali, e do
grupo de rock israelense Kaveret. Salit Lahav apresentou duas canções
próprias que encantaram a plateia.
No fim, uma surpresa: foi convidado ao palco Danilo Brito, que com seu
bandolim é considerado um dos grandes representantes do Choro atualmente. “Gostamos de vir para o Brasil,
pois temos a oportunidade de conhecer nossos ídolos, como o Danilo. Para
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I S R A E L

C O M

O

S O M

D O

C H O R O L Ê

Teatro Anne Frank, da
Hebraica, recebeu os
convidados da WIZO
São Paulo para o encerramento festivo do
ano da Organização,
com a apresentação do grupo Chorolê. O evento também marcou as
comemorações dos 70 anos de Israel.
Os integrantes do grupo, Salit Lahav
(flauta, sax soprano e acordeon), Nir
Steinberg (violão 7 cordas) e Oded
Aloni (pandeiro e percussão), israelenses, e Daniel Ring (cavaquinho), brasileiro que mora em Israel, encantaram
o público com sua música e simpatia.

FLASH 2018

E

quem gosta de rock, é como se convidássemos o Paul McCartney para tocar
conosco”, afirmou Ring. Danilo também
se mostrou emocionado com o convite:
“É muito bonito ver uma música tipicamente brasileira sendo tocada tão bem
por músicos do outro lado do mundo”.
Os duetos entre Danilo, com seu
bandolim, e Salit, na flauta, foram os pontos altos do show, arrancando
muitos
aplausos
do
público, que cantou em uníssono a apresentação de Carinhoso, de Pixinguinha.
O Chorolê já realizou três turnês pelo
Brasil, passando pelas cidades de São
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Campinas, Santos e São Carlos,
e se apresentou em palcos e festivais
de prestígio como o Clube do Choro
de Brasília, Ó do Borogodó (São Paulo), Rio Scenarium e Sala Baden Powell
(Rio de Janeiro), Teatro do SESI (Salvador). Após o show na Hebraica, o grupo se apresentou no Festival Chorando
Sem Parar, um dos maiores do gênero, realizado no interior de São Paulo.
Em Israel, o grupo se apresenta ao
lado de grandes músicos brasileiros
e israelenses como Guinga, Ricardo

Herz, Anat Cohen, Nilze Carvalho, Ceumar, Casuarina, Mariene de Castro e
Orquestra de Câmara de Israel,além
de participar do Festival de Música de
Câmera de Eilat, Festival de Jazz de
Jerusalém e Festival de Jazz de Eilat.
Antes da apresentação da banda, a
mestre de cerimônia Rebeca Rosemberg, avó de Daniel Ring, apresentou o
Coral Sharsheret, que entoou os hinos
do Brasil e Israel. O vice-cônsul de Israel, Orni Ringer, trouxe a mensagem
do Consulado de São Paulo e o chazan
Marcio Besen entoou as músicas típicas durante o acendimento das velas
de Chanucá. No encerramento, Rebeca
e a presidente Nava Shalev Politi entregaram um diploma da WIZO ao Chorolê, encerrando essa noite memorável.
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