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E ntristecidos, acompanhamos o falecimento de um dos 
ícones de nosso ishuv, Joseph Safra Z’L.  A sua liderança, 
benemerência e seu legado estão eternizados e nova-

-
res. O seu exemplo deve ser lembrado e seguido.

Por isso, iniciamos 2021 sob a chama da esperança de 
que dias muitos melhores estão por vir.

Nossos sábios ensinam que pensamentos positivos por 
-

-
quer situação pode ser mudada.

Temos acompanhado que Israel e outros países já inicia-
ram a vacinação da sua população e a sombra dessa terrível 
pandemia parece ter uma real perspectiva de encerramento. 

Como não poderia ser diferente, estamos aguardando 
-

mos passar a vacinar as pessoas rapidamente.
É inegável que todos queremos retomar nossas ativi-

dades sociais, culturais e esportivas em sua total pleni-
-

mos pensar dessa forma positiva.
Nossa Diretoria planejara os próximos meses do clube 

contando com essa superação e certamente ela virá. 
Está escrito que o Rebe de Lubavitch recebera o se-

guinte ensinamento de seu professor: “Mesmo que eu já 
lhe tenha dito isso ontem, amanhã tem de ser diferente e 
muito melhor do que foi hoje”.

Todos nós devemos fazer o dia de amanhã muito me-
lhor do que hoje e do que foi ontem. Esse compromisso 
vai mudar nossas vidas, nossos objetivos e fará o mundo 
mais perfeito à nossa volta.

A nossa Hebraica tem tentado seguir essa lição e temos 
mudado conceitos, modernizado nossos espaços e praticado 
ações positivas visando múltiplas melhorias. 

Por tal razão, com renovada satisfação, informo que no 

sócios e, igualmente, faremos o lançamento da placa em ho-
menagem ao futuro campo de futebol que teremos no nosso 
clube e que será denominado Arena J. Safra, destacando que 
esse será construído inteiramente com valores doados e cap-

Cuidem-se. Espero vê-los, em breve, e com muita saúde.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Daniel Leon Bialski
PRESIDENTE

Shalom

PENSANDO DE 
FORMA POSITIVA
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Já conhece o novo Fit Center? A academia se mudou 
para a Praça Carmel e está muito mais moderna, com 
equipamentos de ponta, projetos especializados de 
iluminação, sonorização, acústica e salas de spinning, 
pilates, running, escalada e muito mais. Corre lá!
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O QUE VEM POR AÍ
POR Yara Guerchenzon

L ogo no dia 6 de janeiro, às 14h30 e às 20h30, o Cinema da 
Hebraica convida os sócios a assistirem “Emma”, uma ho-
menagem à escritora Jane Austen, nascida há 245 anos na 

10, às 16h. Com direção de Autumn de Wilde, a história retrata 
a vida de Emma Woodhouse, uma jovem rica e inteligente que 

-
menteira”, tentando juntar casais que considere apropriados 
entre seus conhecidos, sem perceber os problemas causados 
com sua imaginação e teimosia. Reino Unido, 2020.

Já no dia 13, às 14h30 e às 20h30, no dia 16, às 20h30, e 17, 
às 16h, será a vez de “O Pintassilgo” -
lhes de um atentado terrorista no Metropolitan Museum of Art, 

um anel com o brasão de sua família. Nos dias seguintes, Theo 
recebe o abrigo da sra. Barbour, personagem vivida pela atriz 
Nicole Kidman. Ao pesquisar sobre o brasão, conhece Hobie, 

no momento do atentado. Tal encontro muda o destino do ga-
roto, seja por seu interesse pelo mercado de antiguidades ou 

Para os dias 20, às 14h30 e 20h30, 23, às 20h30, e 24, às 16h, 
está programado “Luta por Justiça”, que traz a história verídica 

que abre mão de uma carreira lucrativa em escritórios renoma-
dos da costa leste americana. Em vez disso, vai para o Alabama 

-
ceberam assistência legal justa. Ao chegar lá, Bryan se depara 
com o caso de Walter McMillian, um homem negro falsamente 
acusado de assassinato que nunca teve uma defesa apropriada 

Daniel Cretton. Estados Unidos, 2020.

NESTE COMEÇO DE 2021, O CINEHEBRAICA 
DÁ A LARGADA PARA UMA TEMPORADA DE 
FILMES ESPECIAIS PARA ASSISTIR NA TELONA 
DO CLUBE, ALÉM DE UMA BOA DICA DE SÉRIE 
PARA CONFERIR NO STREAMING. FIQUE DE OLHO!

Um novo ciclo
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O QUE VEM POR AÍ

Galeria de Arte

-
mado para o último sábado um debate internacional entre o 

Dica do Cine Hebraica: não 
“The Marve-

lous Mrs. Maisel”, disponível 
no Amazon Prime Video. A pre-
miada história, que já ganhou 

-
-

taria de ter apenas uma rotina 
tranquila no seu apartamento 
em Manhattan, descobre seu 
talento para o stand-up comedy 
após reviravoltas em sua vida. O 
universo judaico novaiorquino 

-
liar, garantindo a diversão. Cria-
ção de Amy Sherman-Palladino. 
Estados Unidos, 2017.

LIGADOS NO STREAMING!

ENCERRANDO 
“CEM ANOS SEM MODIGLIANI”

“O Caso  
Richard Jewell”, nos dias 27, às 14h30 e 20h30, 
no dia 30, às 20h30, e 31, às 16h. O título traz a 
história real de Richard Jewell, segurança que 
salvou heroicamente milhares de vidas de uma 

foi injustamente difamado, tornando-se um dos 
principais suspeitos do atentado. Com direção de 
Clint Eastwood, deu à atriz Kathy Bates o Oscar de 

VALE LEMBRAR!

É importante 
observar o 

protocolo de 

para o cinema do 
clube, que limita a 
capacidade da sala 

a 90 pessoas por 
sessão. Além disso, 

as poltronas já 
estão demarcadas 

de modo a respeitar 
o distanciamento 
físico necessário. 

E, claro, o uso 
de máscara (de 

forma correta) é 
obrigatório e o 
frasco de álcool 

gel estará sempre 
disponível 
na entrada. 
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FIQUE POR DENTRO

AQUI, VOCÊ FICA SABENDO MAIS A RESPEITO DOS SERVIÇOS DA HEBRAICA
Dicas do Nosso Clube

Fale com a Hebraica revista@hebraica.org.br

3818.8855

canalaberto@ 
hebraica.org.br

Mudança  
de endereço  
ou dúvidas  
de entrega  
da revista

www.hebraica.org.br
sugestoes@

hebraica.org.br

Para 
comentários, 

sugestões,
críticas  

da revista

3818.8898/99

secretaria@ 
hebraica.org.br

presidencia@ 
hebraica.org.br

Para falar com  
a presidência

Internet

Ouvidoria

Sugestões

ouvidoria@ 
hebraica.org.br

@hebraicasp

/ClubeHebraicaSP

Aproveite 
as férias 

para colocar 
a leitura 
em dia. 

Todos os 
livros da 

Banca Hebraica 
estão com 

10% de desconto 
no primeiro 
mês do ano.

Durante 
todo o mês 
de janeiro, 

quem cortar 
o cabelo no 

Barber Shop 
ganha uma 
lavagem. 
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ESTATUTO

DESTACAMOS OS PONTOS 
MAIS IMPORTANTES DO TEXTO. 
O DOCUMENTO NA ÍNTEGRA VOCÊ 
PODE ACESSAR NO SITE DO CLUBE

Novo Estatuto:   confira as principais mudanças

COMISSÃO ESTATUTÁRIA

AGRADECIMENTOS A TODOS QUE 
CONTRIBUÍRAM COM SUGESTÕES

QQ

ExEx p-preresisidedentnteses

Diretores

Sócios

Principais Pontos

EXECUTIVO
Estrutura

CONSELHO
Estrutura
Mesa

SÓCIO

Principais Pontos 1

GOVERNANÇA, COMPLIANCE
EE GEGESTSTÃOÃO DDEE RIRISCSCOO

Principais Pontos 2

MODERNIZAÇÃO DE COSTUMES
Ampliação de participação de associados,

 cocomm vovototo ddoo asassosociciadadoo inindidivividudualal
Ampliação do rol de dependentes

  dodo ttítítululoo fafamimililiarar
Criação da Categoria Jovem – 19 a 29 anos 
Inclusão diggital das reuniões

  dos órgãos colegiados
Inclusão de mediação para

ESTRUTURA DIRETORIA

SÓCIO

ESTRUTURA ATIVIDADES
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ESTRUTURA DIRETORIA ELEITA + NOMEADOS ESTATUTÁRIOS

Novas Atribuições

JUJUNTNTAMAMENENTETE CCOMOM AASS
COMISSÕES DO CONSELHO:

I. Zelar pelo cumprimento da 

externa e de longo prazo;

IIII.

III. Analisar decisões e políticas 
de direcionamento estratégico
formuladas pela Diretoria;

IV.

que melhorem a capacidade 

MESA DO CONSELHO E COMISSÕES

RECEBER RELATÓRIOS 
MENSAIS DAS ATIVIDADES:

Art 86 ((b e c)) – VP estrutura – aderência
  ao plano diretor e orçamento anual

  ao orçamento nos níveis consolidado, 
  ivice-pre isidêdênciia, e ce tntros dde custtos

Art 88 (b) – VP atividades e esportes –
aderência ao plano e orçamento anual

MESA DO CONSELHO

Art 81. XXXIII. 
CoCompmpetetee àà didireretotoririaa apapreresesentntarar, ququanandodo
sosolilicicitatadada, àà memesasa ddoo coconsnselelhoho oo pplalanono
diretivo de seu mandato e as proposições 
de polííticas administrativas de curto e longo
prazo a serem implementadas para discussão.

COMISSÕES

ESTRUTURA CONSELHO Sócios com votos (familiares e individual)

4 Comissões PermanentesMesa - Eleição em Chapa Comitê Fiscal - 7 pessoas

Conselho Deliberativo - Redução de componentes em etapas, 160 até 120 pessoas

5 Comissões Estatutárias

Comissão de Atividades e EsportesComissão Jurídica

Comissão Fiscal

Mesa do Conselho

Comissão de Obras e PatrimônioComissão Administração e Finanças

Diretor de Planejamento 
Financeiro e Controle

Presidência

VP Atividades e Esportes VP RelacionamentoVP Estrutura VP Finanças

Diretor Esportes

Diretor Social Cultural

Diretor-SecretárioDiretor Administrativo

ESTATUTO
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REGISTRO

S eguindo todos os protocolos de 
segurança contra a Covid-19, no 
dia 14 de dezembro realizamos a 
5a

-

-
 

Rosenthal
Mariza de Aizenstein Deyvid Arazi  

Jacques Steinberg

“No dia 22 de dezembro de 1957, 
num domingo ensolarado, o sonho de criar 
um espaço no qual a comunidade judaica 
de São Paulo pudesse interagir, socializar, 
concentrar atividades sócio-culturais, re-
creativas e esportivas se concretizou.

Trajando maiôs listados, os aqualoucos 
despertaram fascínio, entusiasmando um 
público de 800 pessoas, ao executar acro-
bacias e piruetas na piscina da Hebraica. 
Uma emocionante cerimônia, seguida de 
uma alegre festa de Chanucá e de um ele-

Essas palavras são parte de nossa história 
e estão no website da Hebraica. Agora, 63 

anos depois, também durante Chanucá, es-
tamos aqui em um dos períodos mais difí-
ceis para a humanidade. De lá pra cá, foram 
17 presidentes em nosso clube. Cada um 
com sua característica fez o melhor para 
cuidar de nossos sócios, modernizar nos-
sos espaços e dar continuidade ao legado 
anterior. E todos conseguiram!

Sou, sem dúvida alguma, um privilegia-
do por poder dar sequência a esse traba-
lho, como 18º presidente do nosso clube, 
que amo desde que nasci. Vivi aqui toda 

Bernardo e Manuela, estudaram na Escola 

esporte competitivo e agora se divertem 
nas quadras de areia. A Juliana, minha es-
posa, faz tênis, beach tennis e academia. 
Frequenta o clube todos os dias.

Sou um admirador do trabalho volun-
tário. Conselheiro há bastante tempo, fui 
secretário da mesa do conselho por três 
gestões. No executivo, fui secretário e de-
pois secretário-geral. Conheci o clube pro-
fundamente, em diversos detalhes e, as-
sim, me apresentei para essa importante 
posição. Observei de forma muito intensa 
a gestão do Avi Gelberg e do Daniel, aos 
quais devo muita gratidão pelo aprendiza-
do e paciência em me apoiar em absoluta-
mente todos os momentos.

O EXECUTIVO, QUE ASSUME EM JULHO, TERÁ COMO PRESIDENTE FERNANDO ROSENTHAL

Conselho elege 
nova gestão para 2021

Fernando 
Rosenthal

Sou, sem 
dúvida alguma, 
um privilegiado 
por poder dar 
sequência a 

esse trabalho, 
como 18º 

presidente do 
nosso clube, 

que amo desde 
que nasci.
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REGISTRO
Daniel, eu não precisaria expressar em 

público o quanto te admiro como gestor e 
como pessoa, falo isso pessoalmente em 
muitos momentos, mas faço questão de 
expressar isso aqui novamente. Avi, pas-
samos por muitos momentos de alegrias 
juntos, momentos tristes também, a recen-
te perda de seu pai e a sua impossibilidade 
de estar presente no enterro dele por con-
ta da Covid-19 me serviram de exemplo de 
superação. A cada dia, minha admiração e 
respeito por você crescem mais. 

Não será tarefa fácil suceder essa ges-
tão de tantas realizações e com o presiden-
te que dizem por aí ‘ser o mais bonito da 
história da Hebraica’. Imprimirei o meu rit-
mo, o meu modo e continuarei apreenden-
do e sempre melhorando. Prometo ouvir, 
escutar, trabalhar sempre para o bem co-
mum e em prol de nossa comunidade e co-
munidade maior. Ter atenção à criação de 
laços profundos nos relacionamentos, com 
respeito e sempre representando nossa 

-
dência da Confederação Brasileira Macabi, 
apreendendo com Dorio Feldman e líderes 

A esse Conselho, digo que estarei sem-
pre disponível para sugestões, perguntas 
e considerações. Esperando que possamos 
fazer nesses anos que virão uma linda par-
ceria, sempre de forma ética, digna, res-
ponsável e honrando o estatuto do clube.

À minha diretoria eleita, Marcelo Ro-
senhek, Deyvid Arazi, Mariza de Aizenstein 
e Jacques Steinberg, agradeço por terem 

e com a principal meta de sermos um gru-
po unido e que terá como principal objetivo 
trabalhar para nossos sócios! Não medi-
remos esforços. Desejo sorte a todos nós! 
Agradeço ao executivo atual, que muito tra-
balhou para estarmos no patamar que es-

como a candidatura do executivo. Agradeço 
a Monica Tabacnik Hutzler, que, em nome 
da união do grupo do executivo, abriu mão 
de uma possível candidatura. Queríamos 

Obrigado Gaby Milevsky, funcionários 
da secretaria, segurança, agenda, estacio-
namento, central de atendimento, expedi-
ção e a todos os funcionários e voluntários 
do clube. Muito obrigado a todos os con-
selheiros, ex-presidentes que me demons-
traram apoio unânime. Somos todos uma 
grande família.

Seguirei os valores da nossa Hebraica, 
sobretudo o de que o judaísmo preza pela 
retidão de caráter, pelo respeito ao próximo, 
pelas crenças de todos os povos e pela con-
vivência harmoniosa em todos os contextos.

Gostaria de citar um texto que me toca 
profundamente, que releio muito e é parte 
de minha lição diária de aprendizado para 
ser uma pessoa melhor, escrito pelo saudo-
so rabino Jonathan Sacks:

‘Haverá muita coisa em sua vida que po-
derá lhe trazer mágoas. As pessoas podem, 
às vezes, ser indiferentes, cruéis, grossei-
ras, ofensivas, arrogantes, ásperas, destru-
tivas, insensíveis e rudes. Isto é um proble-
ma delas, não seu. Seu problema é como 
lhes responder. Certa dama disse uma vez: 
ninguém pode fazê-lo sentir-se inferior 
sem a sua permissão. O mesmo se aplica às 
outras emoções negativas. Não reaja. Não 
responda. Não sinta raiva ou, se a sentir, 
espere ela passar e então continue a sua 
vida. Não conceda aos outros uma vitória 
sobre seu estado emocional. Perdoe ou, se 
não conseguir perdoar, esqueça’. 

Somo ainda: busque sempre a amizade 
daqueles que são fortes naquilo em que 
você é fraco. Nenhum de nós possui todas 
as virtudes. Até mesmo Moisés precisava 
de Aarão. O trabalho de um time, uma par-
ceria, a colaboração com outros que pos-
suem dons ou pontos de vista diferentes 
dos nossos produz sempre um resultado 
melhor do que o que pode se conseguir 
trabalhando sozinho.

Termino agradecendo aos meus pais, 
Arnaldo e Mina, pela educação judaica que 

certamente terão de abdicar de muitos mo-
mentos perto de mim, para os próximos 
anos. Por uma boa causa! A Hebraica.”

Fernando 
Rosenthal

Seguirei  
os valores  
da nossa 
Hebraica, 
sobretudo  
o de que o 
judaísmo 

preza pela 
retidão de 

caráter, pelo 
respeito ao 

próximo, 
pelas crenças 

de todos  
os povos  

e pela 
convivência 
harmoniosa.

Avi Gelberg,  
Mariza de Aizenstein, 
Fernando Rosenthal, 

Jacques Steinberg, 
Marcelo Rosenhek, 

Deyvid Arazi e  
Daniel Bialski
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REDES SOCIAIS

/ClubeHebraicaSPClube Hebraica SP@hebraicasp

Q uando pessoas interessantes se 
comunicam, o resultado são ideias 
e projetos que dão certo e fazem 

bem a um público maior do que se ima-
ginava inicialmente. Foi o que aconteceu 
a partir de uma ideia do CEO da Hebrai-
ca, Gaby Milevsky, para ampliar o raio de 
ação do Lechaim, o espaço da Terceira 
Idade no clube. A ele se uniram os dire-
tores Stefanie Stern e George Hochhei-
mer, além de Rui Gelehrter da Costa Lo-
pes e Silvia Novak. Estava criada, assim, 
por meio da plataforma Hebraica Nossa 
Casa, a Sala de Estar, um espaço virtu-

al, aberto a quem quisesse entrar e com 
encontros nas tardes das terças e quin-
tas-feiras, sempre com um convidado de 
diferentes especialidades. 

A ideia foi proporcionar uma con-
versa entre amigos, com descontração 
e boas histórias, como acontece na sala 
de nossas casas. Os 70 encontros reali-
zados via Zoom nos nove meses de pan-
demia e isolamento social permitiram 
diálogos e trocas valiosas com convida-
dos como Peter Kaufmann, Linda Der-
viche Blaj e Roberta Sundfeld, Miriam 
Vasserman, Lizia Coifman, Elka Freller, 
Avi Gelberg, Celso Zilbovicius, Sarita 
Mucinic Saruê, Marcel Holender, Berta 
Al Kalay, Eduardo El Kobbi. 

Personalidades como Carlos Alberto 
Sardenberg, Heni Cukier, Boris Casoy e 
os rabinos Michel Schlessinger, Roge-
rio Cukierman e Elca Rubinstein tam-
bém estiveram na Sala de Estar, além 
dos convidados logados fora do Brasil, 
como Samuel Feldberg, de Israel, Jack 
Soifer, de Portugal, e Jacob Samuel Las-
sar, do Consulado Geral da Áustria. 

Quer rever algum desses encontros? 
Acesse a playlist completa no YouTube: 
https://bit.ly/3hoBdCE.

POR CONTA DA PANDEMIA, TIVEMOS ENCONTROS 
VIRTUAIS DUAS VEZES POR SEMANA SEM 
SAIR DE CASA, MANTENDO AS RELAÇÕES 
E AS BOAS CONVERSAS COM SEGURANÇA

Sala de Estar: 

POR Tania Plapler Tarandach

Em maio, o astrólogo 
Sergio Frug participou 
da Sala de Estar

 nosso bate-papo 
virtual foi um sucesso!
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CAPA

A nne Frank escreveu: “Como é maravilhoso 
que ninguém precise esperar um momento 
antes de começar a melhorar o mundo”.

Assim era a perspectiva com que Joseph Safra 
ou “Seu José” agiu durante sua vida.

-

um homem que sempre realizou o que estava a 
seu alcance para tornar nosso mundo um lugar 
muito melhor para se viver. 

Conquanto Joseph Safra tenha sido induvido-

-
dos como suas maiores riquezas. 

-
nhando em manter acesa a chama da nossa re-

-
das as ações pessoais e cotidianas. Generoso e 

-

nunca perder sua simplicidade e sua forma ética 
e coerente de agir.

-

tiveram o privilégio de conhecê-lo ou de convi-
ver com ele. E o “Seu José” sempre se preocupa-

-

e religiosos mencionaram passagens históricas 

Todá Rabá, 
Joseph Safra Z’L

Sr. Joseph Z’L com o Rishon Lezion Rabi Ovadia Yosef e o Grão 
Rabino Rebe Ber Admor de Razpert. Yeshivá de Cotia, em 1993

Arlette, Gaby, Moise e Huguette, em Beirute em 1940

Em 1970, quando o Banco Safra patrocinou a turnê 
de Zubin Mehta e a Orquestra Filarmônica de Israel

POR Daniel Leon Bialski
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que sempre honrou sua palavra.
Apesar de tudo o que realizou em vida como 

-

seus valores para ajudar a iluminar a vida das ge-
rações presente e futura.

-

e admiradores. 
-

to mais poderoso que podemos usar para mudar 
e melhorar o mundo.  

-
menagens e agradecimentos a esse homem que 
realmente estava à frente de seu tempo. Mesmo 

-

-
-

-

-
-

um líder procura fazer uma mudança duradou-

-

-

Nossa comunidade e a comunidade maior 

1. Jacob e Joseph Safra 2. Vicky e Joseph Safra 3. Com Fernando Henrique Cardoso, recebendo a Ordem do Mérito Cultural 4. Com o Rebe 
de Lubavitch, Admor Menachem Mendel Schneerson 5. Na inauguração da exposição “Porta do Inferno”, de Rodin, patrocinada pelo Banco 
Safra, na Pinacoteca do Estado, com Emanoel Araújo e Fernando Xavier Ferreira 6. Com os rabinos Efraim Laniado e Jacob Garzon, no 
lançamento da Pedra Fundamental da sinagoga da Veiga Filho em 1993  

1

4

2

5

3

6



24  

CAPA
 Inobstante todas as qualidades que poderiam 

ser ditas, ele foi e sempre será lembrado como 
um homem exemplar, de bem e que fazia o bem. 
Como pai e chefe de família, ensinou e estimulou 
seus descendentes na continuidade dos preceitos 
e princípios judaicos. Pessoa com a alma elevada, 

dignas, marcou com tinta de luz sua história de vida 
e de todos que o conheciam, admiravam, cercaram  
e que o aplaudiam. O seu legado será eterno.  
Daniel Bialski

 Como empresário, gerou milhares de 

ajudou inúmeros desconhecidos. Joseph Safra, além 
de saudades, deixa um exemplo a ser seguido.  
Bruno Covas

 As tradições judaicas e o amor pelo Estado 
de Israel sempre o marcaram e, graças a sua 
generosidade, muitas entidades foram ajudadas 

de transmitir este sentimento tão enraizado 
em seu coração. Homem humilde, apaixonado 
por sua família, Sr. José plantou sementes que 
desenvolveram e continuarão a dar à nossa 
comunidade os frutos por várias gerações. 
Transmitimos à sua esposa, Sra. Vicky, e a seus 

  
Luiz Kignel

 
inspiração e norte para todos nós. Os que tiveram 
a honra e a felicidade de conviver com ele sabem 
da grande fonte de sabedoria e inspiração que 
emanava de suas palavras e, principalmente, 
de suas ações. O querido Joseph Safra Z’L deixará 
muitas saudades, mas deixará também um 

perde um de seus grandes apoiadores e fontes 
de inspiração. Muito obrigado por tudo.  
Claudio Lottenberg

 
mais profundo, sempre apoiando as causas sociais 
relevantes da nossa sociedade. Com certeza, 
o legado da Família Safra no Brasil e no mundo 
será honrado pelas próximas gerações.  
Denise Zaclis Antão

 José Safra Z’L, era, antes de tudo, um  
homem simples. E, na sua simplicidade  
que o fazia ainda mais próximo dos  
seus iguais, era um grande benemérito.  
Possivelmente o maior benemérito da 
comunidade judaica. Eu sou testemunha  
disso e a Hebraica, entre outras instituições.  
Para ele, contava o direito à vida, ao saber,  
ao conhecimento. E a preservação da história,  
da memória e da tradição judaicas.  
Marcos Arbaitman

 Uma perda irreparável. Um homem bom, 

a colaborar com causas de fundo social. Ele não 
fazia distinção de qualquer natureza, atendia 
a todos da mesma forma. A comunidade judaica 

   
Abraão Lowental

 Pilar da comunidade judaica, sinônimo 

preocupava sempre com os mais necessitados.  
Fábio Wajngarten, 
do Ministério das Comunicações e chefe 

Social (Secom) do Governo Federal

 Joseph Safra Z’L foi um dos pilares da 
comunidade judaica no Brasil. Nascido no 
Líbano, imigrou para o nosso país em 1962 e era 
profundamente apaixonado pelo Brasil. Sempre 
discreto, “Seu José” era um apaixonado pelas artes 

causas sociais, culturais, além de hospitais e 
creches. E, mesmo sendo um judeu dedicado, 
apoiou também boas causas de diversas religiões. 
Era, acima de tudo, a favor da humanidade.  
Daniel Annenberg

 Um homem diferenciado era Sr. José Safra Z’L. 
Demonstrava no olhar, mais do que com palavras, 
seu apoio e seu carinho. A solidariedade no 
Brasil ganhou outra dimensão graças ao estilo 
pessoal de Sr. José. Foi um exemplo na prática da 

relevância social. Deixa um sentimento profundo 
de amor à humanidade e à comunidade judaica.  
Célia Parnes
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 Joseph Safra Z’L representa a liderança, 
o exemplo, o empreendedorismo e a inovação, 
não apenas em sua brilhante carreira como 
banqueiro, mas sobretudo na construção 
de uma comunidade judaica unida e pujante, 
permeada por valores sólidos de tradição, 
religião e cultura do nosso judaísmo.  
Sidney Klajner

 A preocupação em manter a cultura judaica 
e nossas tradições, construindo sinagogas 
e escolas, assim como o apoio que sempre deu 
ao Hospital Israelita Albert Einstein, o que 

do mundo, são pequenos feitos desse grande 
tzadik que soube muito bem o valor da tzedaká e 
da proteção social. Sentiremos muito sua falta.  
Jean Gorinchteyn

 Um homem símbolo do nosso tempo. 
Soube como poucos exercer sua liderança com 

condutor de preservação dos nossos valores 
judaicos. Em períodos de crise, se constituía 
num porto seguro de sabedoria e ponderação. 
Expressão da economia, compreendia seu 
papel na cultura, na saúde, na educação e na 
solidariedade. Homem de legado consistente.  
Walter Feldman

 Em uma viagem a trabalho para Brasília, 
encontrei o “Seu José” e conversamos muito. Falamos 
de esportes, jornalismo, família, comunidade etc.  
Ele mais ouviu do que falou, mas estava atento 
a cada palavra. Em certa ocasião, ele disse que  
aqui se pode exercitar o orgulho de ser judeu, 

em um regime de liberdade não há perseguição 
 

do Estado de Israel. Relato que coincide com 
os dos funcionários do banco que fundou, 

  
Bernardo Lerer

 Um homem de seu tempo. Deixa uma marca 
  

Fernando Lottenberg

 Um líder, um exemplo para nossa comunidade 
e para a sociedade como um todo.  
Fernando Rosenthal

 A primeira vez que estive pessoalmente com Sr. 
Joseph foi em seu escritório. Ele me perguntou o que 
eu pensava da minha primeira gestão na Hebraica. 
Disse a ele que precisaria tomar várias medidas 
amargas e que seria muito criticado. Ele disse:  

 
e protegido por um homem que mal conhecia,  
mas que com poucas palavras me incentivou a 
seguir em frente. Ele deixa para todos grandes 

 
dar valor ao legado deste grande Homem.  
Arthur Rotenberg

 Nós conhecemos José Safra Z’L durante quase 

grandes homens. Mas como se sabe quem é um 
grande? Pelas lindas coisas pequenas que ele faz 
na vida. Somos testemunhas dessas coisas, então 
ele era realmente um grande. Obrigado, José, 
por ter vivido na nossa geração. Obrigado, 
José, por ter servido a nossa geração.  
Rabino Shabsi Alpern  

 ”Seu José” demonstrou com seu exemplo 

Uma vida que deixa legado e nos inspira 
a sermos melhores seres humanos. Devemos 
isso a ele! Todá rabah, “Seu José”! BDH’  
Bruno Laskowsky

 A vida de Joseph Safra Z’L se traduz no legado 
que deixou à sociedade como um todo. Nós, do 

  
Jack Terpins

 José Safra foi um exemplo para todos nós. 
Como judeu, como banqueiro e como empresário, 
sempre lutou por um mundo melhor para todos.  
Julio Serson
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O encontro das ruas Ribeiro de Lima, 
da Graça e Correia de Melo tem uma 
história singular. Era ali, há mais de 
sete décadas, o ponto de encontro de 
imigrantes judeus que viviam no Bom 
Retiro ou vinham de outros bairros, 
como o Brás. Ali, no chamado Pletzl, 
eram decididos os problemas comu-
nitários, se sabia tudo o que aconte-
cera e o que estava por acontecer nas 
famílias, na comunidade, na política 
local e internacional, além dos bons 
negócios (guishefts) concretizados. 
Isaac Naszpitz, da Esquina dos Pre-
sentes, David Vaie e sua farmácia 
sempre aberta, Aron Plapler, da Casa 
Indanthren, Salomão Trzmielina, da 
General Modas, Uron Mandel, ativista 
de todas as horas, Konrad Charmatz e 
“O Novo Momento”, jornal em iídiche 
e português, Marcos Frankenthal, da 

dos que batiam ponto todo domingo, 
com uma passada na Livraria Welt-
man, para conhecer os mais novos 
livros e discos em iídiche. Uma ver-

Por iniciativa de um grupo das gera-
ções mais novas do bairro e o empe-
nho do vereador Daniel Annenberg, 
o local recebeu um marco da contri-
buição da vida judaica, com a insta-
lação de uma escultura de Artur Les-
cher em frente à antiga loja Esquina 
dos Presentes. O ato de inauguração, 
restrito em função da situação de 
pandemia, contou com a presen-

da Saúde do Estado de São Paulo, e 
Roberto Baviera, secretário-adjunto 
da Secretaria Municipal das Subpre-
feituras, representando o prefeito 
Bruno Covas. Roberto Arantes Filho, 
subprefeito da Sé, e sua equipe, An-
nenberg e seu assessor, Sandro Kus-
chnir, Eduardo El Kobbi, presidente 
do KKL, o entusiasta do Bonra, Leon 
Ciobataru, o artista Lescher foram 
homenageados pela concretização 
de um sonho que motivou grande 

-
dores do antigo bairro, hoje em nova 
fase, recebendo imigrantes coreanos.

POR Tania Plapler Tarandach

No Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, foi
lançado o projeto “Respeito e Diversidade”, no espaço do Con-
selho Nacional do Ministério Público, em Brasília. Convidado do
procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente da
Conib, Claudio Lottenberg, participou do ato e foi um dos que 
assinaram o Acordo de Cooperação Técnica. Esse acordo prevê
um conjunto de ações para combater o discurso de ódio e pro-
mover uma cultura social inclusiva, pautada no pluralismo e na 
compreensão das diferenças como expressão da multiplicidade
que forma o país. Ao lado de Lottenberg, estavam o vice-presi-
dente da Conib, Daniel Bialski, o diretor e também presidente da
Fisesp, Luiz Kignel, e o secretário Rony Vainzof. Em seguida, os ff
representantes da comunidade foram recebidos pelos presiden-
tes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, e 
pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Paciornik. En-
contro este visando fortalecer ainda mais os laços da comunida-
de judaica com a classe política nacional. O último encontro em
Brasília foi com o embaixador de Israel, Yossi Shelley. “Visita-
mos a Embaixada para falar de planos voltados ao fomento das
relações de amizade entre os dois países”, ressaltou Lottenberg.
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-
-

Leonardo Feder Z’L

-
-

Confraternização 60+

-

A vida na quarentena em quadrinhos é o tema da exposição 
virtual “Quadrinhos em Tempos de Corona”, que pode ser aces-
sada até 30 de março, no endereço http://novo.museujudai-
cosp.org.br. Iniciativa conjunta da Embaixada de Israel em Bra-
sília, do Consulado de Israel em São Paulo e do Museu Judaico 
de São Paulo (MJSP), a mostra retrata a vida de dez artistas is-
raelenses durante a pandemia e como cada um lida com o mo-
mento. “Os artistas conseguiram mostrar um ângulo diferente 
desse momento tão cheio de instabilidades”, disse o cônsul 
Alon Lavi. Para o presidente do MJSP, Sergio Simon, “este hu-
mor, característico da vida judaica através dos tempos, torna-
se vital para levar a mensagem positiva de um futuro melhor”.

Com grande pesar, a Hebraica 
informa o falecimento de Sa-
muel Kon Z’L, sócio do clube, 
diretor de natação na década 
de 1970, época da conquista 
do Campeonato Brasileiro
Absoluto de Natação e Tro-
féu José Finkel. Nossas sin-
ceras condolências à família.
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até este momento, em que ocupa  
o cargo máximo do TRF-2a Região.
Em 1986, me formei em Direito pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro. Advoguei durante anos e passei em 
concurso no Sistema Telebras, em 1993. Por lá, atuei na 
diretoria  jurídica por mais de 11 anos. No ano de 2005 
entrei para o Tribunal, com o cargo de desembargador. 
Em dezembro de 2020, fui eleito por unanimidade para 
o cargo de presidente. Foram 20 anos advogando e 16 de 
magistratura. Além disso, nesses anos, tive a oportuni-
dade de escrever cinco livros de Direito, ministrei aulas 
de Direto Penal e tive diversos artigos publicados. 

Conte sobre sua história de 

Estudei em colégio judaico, no Talmud Torah do Rio de 
Janeiro – hoje Barilan –, e sempre participei muito da 
vida comunitária, frequentando sinagogas, apoiando 
projetos comunitários, projetos de caridade. Meu pai é 
o mentor de tudo isso. Venho de família ortodoxa, sou 
religioso, guardo o Shabat, respeito os preceitos do 

casados com moças religiosas. E, ao mesmo tempo, en-

impede de fazer nada. Cheguei até aqui conciliando o 

-

O ATUAL PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
DA 2a REGIÃO CONVERSOU COM A HEBRAICA SOBRE 

SEUS VALORES JUDAICOS E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Messod Azulay fala  
sobre a Torá e o Direito

No dia 3 de dezembro de 2020, o desembargador 
Messod Azulay Neto foi eleito para ocupar a pre-
sidência do Tribunal Regional Federal – 2a Região 

(TRF2) no biênio 2021-2022. Foram 25 votos a favor do ma-
gistrado. “Fui eleito por unanimidade. Isso demonstra um 
atestado de bons antecedentes, de dedicação à institui-
ção e satisfação”, orgulha-se. Na entrevista a seguir, ele 
fala sobre sua trajetória e o judaísmo como base de tudo.

POR Daniella Grinbergas

-
ro que um juiz é um ser humano que carrega consigo 
valores e experiências acumulados ao longo da vida. 

muito importantes sobre o Direito Ocidental. Reforço 
que julgo de acordo com ordenamento jurídico brasi-
leiro, mas a Torá está dentro de mim. 

atuações na comunidade judaica?
Há mais de 30 anos, fundei junto com um senhor 
uma sinagoga na Tijuca – dentro da Sociedade Be-

-
dade, reabrimos um espaço que já existia ali, mas 
começamos com dez pessoas e a sinagoga prospe-

grande de minha parte é com o kashrut. 

sobre a importância de instituições como essa 

O clube é reconhecido no país inteiro, é um espaço de 
judaísmo onde os judeus podem se concentrar. Se hou-
vesse mais clubes como esse atuantes assim no Brasil, 
o judaísmo teria um belo reforço. Sempre que vou à ci-

Deixe uma mensagem aos sócios para 

Nosso povo tem a história marcada por grandes tra-

e do Holocausto. Mas sempre soubemos nos recons-
truir. Somos um povo resiliente. Esta pandemia é uma 
tragédia mundial, mas, novamente, nós saberemos 

eu acredito que podemos ter esperança que 2021 será 
melhor. Tenhamos fé!



Quando o sol nasce... 
Agradecemos ao abrir nossos olhos por  

mais um dia para poder contemplar a vida.
Sim, a Hebraica de São Paulo 

abre suas portas para viver teu propósito 
de vida em comunidade.

A Hebraica inspira, respira e transpira 
judaísmo em cada canto. 

Procuramos a autossuperação,  
mas sempre em grupo.  

Já que ninguém faz sozinho a diferença. 
Aqui estamos, com Israel em nossos 

corações, e um Brasil que promete um 
futuro melhor

Acreditamos no esporte  
recreativo e competitivo... 

e na educação e na cultura como 
transformadoras de pessoas.

Cultivamos o abraço de cada criança, 
jovem, adulto, avó e bisavó. 

Sim, porque acreditamos na força, 
na vibração que sentimos quando com 

orgulho dizemos:
É a Hebraica. Nossa Hebraica.  

MINHA HEBRAICA!
PELA VIDA • LECHAIM • SAÚDE!

F E L I Z

post fim de ano.indd   9 31/12/2020   15:29:04
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NOSSA PUBLICAÇÃO 
ENTRA NO 60O ANO, 

TENDO PASSADO 
POR MUITAS 

TRANSFORMAÇÕES, 
MAS MANTENDO SEU 
PAPEL DE REGISTRO 

DO CLUBE, MÊS A MÊS, 
EM TEXTO E IMAGENS

60 ANOS 
DA REVISTA 
DA HEBRAICA

POR Tania Plapler Tarandach
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C omeçamos 2021 com uma mu-
dança importante na capa des-
ta edição: entramos no ano LX 
da revista da Hebraica. Essa 

sexagenária foi criada por Saul Shnai-
der Z’L e a maior parte dos impressos 
encontra-se encadernada em diversos 
volumes na Biblioteca do clube. As 
primeiras edições, porém, não cons-
tam no arquivo, que começou a se 
formar a partir do ano IV. Mas as me-
mórias de Sonia Shnaider trazem as 
primeiras entrevistas com a atriz Maria 
Della Costa, em 1957, uma das mais fa-
mosas da época, e com o escritor Jorge 
Amado. Ao longo das décadas, a revis-
ta aborda temas judaicos e universais 
e descreve os acontecimentos que fa-
zem a história do clube.

Nas primeiras edições surgem 
nomes que se repetem em cargos 
diferentes por toda a trajetória. Por 
exemplo, em algumas diretorias, o 

Somos o Povo do 
Livro. A Hebraica 

se transformou em 
todos os sentidos 

ao longo de 
décadas. A revista 
vem registrando 
e comunicando 

com excelência o 

e netos contarão, 
no futuro, sobre a 
nossa Hebraica.

Gaby Milevsky

A revista nasceu 
praticamente com 
o clube, é o porta-

voz dos sócios 
e da diretoria, 
um canal de 

interação entre 
todos. Quando 
você não pode 

ir até a Hebraica, 
a Hebraica 
vai até você 

com a revista.

Mariza de Aizenstein

Em 1978, a revista tinha como di-
retores Saul Shnaider, Eliahu Chut 
e Bernardo Goldfarb e mais os pro-

e Matheus Schwartz, na fotogra-

Schwarz, e, posteriormente passou 
à Editora Duvale, que permanece até 
hoje. Em 1979, mudam o diretor Jacob 
Timoner e o coordenador geral Boris 
Levy. Já em 1981, assume a direção da 
revista o presidente Irion Jakobowicz. 
No ano de 1985, a redação recebeu 
Magali Boguchwal. Em 1993, Saul Sh-
naider dirigia a revista e integrou ao 

Bernardo Lerer, que permanece até 
hoje. Vale destacar que Saul foi ho-
menageado em uma capa da revista, 
no ano de seu falecimento. Em 1995, 
Roberto Gheler assume a direção, 
Sergio Scol atua na divulgação, os re-

presidente do clube era o diretor responsável pela revista. Assim foi 
com Mauricio Grinberg e seu assistente, Claudio León, dono da Clô 
Propaganda, encarregada de trazer os primeiros anunciantes. Marin-
gá Turismo, um dos primeiros anunciantes, mesclava a propaganda de 

como Informe Publicitário. Em seguida, o diretor responsável passou a 
ser José Knoplich, com Abrahão Gitelman como assessor, depois Saul 
Tobias Oselka. Nessa época, Moises Gicovate publicava poesias e Isaac 
Mielnik abordava o tema psicologia sexual, um tabu na sociedade. So-
mente em 1969, o jornalista Oscar Nimitz assume como diretor de reda-
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datores Julio Nobre e Ayrton Gontow aumentam o time, completado 

correspondente de Israel, sucedendo a Alex Waisberg.
Há três anos, quando Daniel Bialski foi eleito presidente da Hebraica, 

a diretoria que então assumiu decidiu que a revista precisava passar por 
uma reformulação. Mariza de Aizenstein foi convocada para cuidar disso 
e convidou Marcio Pitliuk para ajudá-la nesse novo formato. Os dois pas-
saram a agir como uma espécie de “Conselho Editorial”, decidiram que 
a revista precisava valorizar mais os sócios, abrindo espaço para suas 
opiniões. Novas colunas foram criadas exclusivamente para o associado. 

A equipe atual tem Mariza de Aizenstein na direção geral, Marcio Pi-
tliuk no conselho, e a edição de Daniella Grinbergas. Henrique Skujis, 
Tania Plapler Tarandach, Yara Guerchenzon preparam as colunas e ma-

-

Giannotti compor as páginas enviadas para a impressão.
Dentre os registros mais marcantes das edições, destaque para a 

miztvá, em 1982; inauguração do Clube 1.000, do Centro Cultural de A 
Hebraica, da Escola de Esportes, do Centro de Artes e Sauna Mista, em 
1983; a Sede Social com nova entrada pela rua Hungria 1000, em 1988, 
a criação do Hebraikeinu, em 1990; o novo Salão Marc Chagall, em 1995; 

em 1996; lançamento do site hebraica.org.br, em 1998; inauguração da 
estação Hebraica-Rebouças da CPTM, em 2000.

Nestes anos mais recentes, as histórias estão muito próximas na 
lembrança dos leitores. Mas quem quiser reviver é só chegar na Bi-
blioteca, folhear cada um dos fascículos, capítulos de toda uma vida. 
A revista entrou na melhor idade, prova de sua presença marcante e 
renovação constante, fruto da idealização de Saul Shnaider para que 
a Hebraica tivesse um veículo de comunicação para muitas décadas.  
O resultado está aí, na sua mão, sócio e leitor.

* No início, a periodicidade não era regular, optamos, então, por 
* considerar a numeração seguida, iniciada na década de 1960.

Marcio Pitliuk

A comunidade 
tem vários órgãos 

de imprensa, 
a revista da 

Hebraica é o único 
onde os leitores 
têm a palavra e 

encontram espaço 
para suas opiniões. 
A revista é do sócio.
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C om um processo de idealização e planejamento 
que começou ainda em 2018, a nova academia da 
Hebraica abriu as suas portas para os sócios no 
dia 6 de dezembro, surpreendendo a todos pelo 

projeto jovem e de altíssimo padrão.
Para o vice-presidente de esportes, Deyvid Arazi, a 

nova academia atende com excelência aos sócios. “Acha-
mos que esse era o momento de investir no Fit, para 
proporcionar ao associado uma forma de cuidar do seu 
corpo e da sua saúde em um local que reúne o que há de 
melhor para a prática de exercícios.” Ele também comenta 
que o novo Fit está agora em uma área privilegiada, no 
centro do clube, por onde todos passam. “Além disso, é 
um espaço aberto, que tem o visual das árvores, da pisci-
na, muito agradável”, explica.

conta o diretor de esportes, Fabio Wasserstein: “Ficava em 

um espaço bem menor, mas que foi crescendo na mes-
ma velocidade em que as pessoas foram entendendo a 
importância de se exercitar. Passados todos esses anos, 
percebemos que as academias em geral elevaram bas-
tante o seu padrão, com ótimos equipamentos e valores 
acessíveis”. E com o Fit Center da Hebraica não poderia 
ser diferente: “Somos um clube de excelência e, portanto, 
procuramos buscar esse mesmo nível para a nossa aca-
demia que, com certeza, deverá alcançar mais de 2 mil 

-
lizando os sócios mais jovens. Só na primeira semana de 
funcionamento do novo Fit, entraram mais 200 pessoas, 
com idades entre 15 e 25 anos”, completa.

Jacques Steinberg, vice-presidente patrimonial, lem-
bra da importância da Hebraica ter participado de um 
edital da CBC, Confederação Brasileira de Clubes, insti-
tuição que repassa investimentos para clubes esporti-

INAUGURADO NO INÍCIO DE DEZEMBRO, O FIT VEM CHAMANDO A ATENÇÃO POR SUAS INSTALAÇÕES 

POR 
Yara Guerchenzon

Um novo Fit Center pra você!



  37

vos para o desenvolvimento de atletas. “A contrapartida 
foi a Hebraica sediar um torneio de polo aquático na-
cional. E, com isso, o clube recebeu a possibilidade de 

-
terapia e à formação de atletas. Assim, pudemos incre-
mentar os aparelhos do Fit, que são de ponta e poderão 
ser usados tanto pelos atletas quanto pelos sócios que 
frequentam a academia”, diz.

A academia agora ocupa o local da Praça Carmel, 
acrescida do mezanino, totalizando mais de mil metros 
quadrados. “Também temos salas de ginástica com som 
ambiente e isolamento acústico, além de ar-condicionado 
adequado, e ainda algumas atividades novas, como o peso- 
livre, que agora foi possível implantar porque contamos 
com área térrea; a sala de spinning, com uma ambienta-

Conseguimos criar espaços e atrações que possibilitam o 

aumento da grade de aulas”, completa Steinberg.
Quem também acompanhou de perto a construção do 

novo Fit foi Sergio Mester, diretor de obras do clube. Ele 
explica que a reforma foi iniciada no meio do ano, levan-
do em conta todos os protocolos de segurança necessá-
rios atualmente. “Começamos com a demolição da anti-
ga Praça Carmel e conseguimos concluir em seis meses. 
Apenas um mês além do previsto com a construtora, por 
causa de imprevistos que ocorreram em função da pan-

Mester diz que o projeto do novo Fit foi pensado para 
trazer o que há de mais moderno, inclusive com relação 
à iluminação, climatização e renovação do ar. “Essa nova 
obra é um marco para o clube, sendo talvez a maior da 
nossa gestão, ao lado do Beach Tennis e do Parque Aquá-
tico Infantil. Com o Fit, a tendência é atrair novos sócios e 



38  

ESPORTES

 Gostei da disposição dos equipamentos, 
das novas salas, do sistema de  
ar-condicionado e da aparência moderna. 
Esse investimento feito pelo clube mostra 
a preocupação com a saúde e o bem-estar 
dos seus associados, devendo atrair novos 
membros pela qualidade do local, no mesmo 
nível das melhores academias da cidade.  
Marcos Katz, frequentador do Fit há 12 anos

ESPAÇOS BEM PLANEJADOS
Quem assina o projeto é a arquiteta Raquel Kabbani, espe-
cialista em Arquitetura Fitness. “O pré-projeto veio desde a 
primeira conversa, em fevereiro de 2018. Ele deveria atender 
a todas as gerações, com aspecto moderno, com salas es-

projetos de academias para o mercado nacional. “O novo Fit 
Center tem tudo que outras academias de alto padrão ofere-
cem, como os excelentes equipamentos, o projeto de ilumi-
nação especializada, sonorização, acústica, sala de spinning, 
pilates, sala de running e a parede de escalada.”

Segundo a arquiteta, um dos cuidados do projeto foi 
manter as atividades conectadas entre si, como o trio car-
dio, musculação e peso-livre, que compõem o core bási-

-
-

nings), spinning, pilates e mais uma sala híbrida com LEDs 
digitais já com infraestrutura elétrica para aquisições fu-
turas de equipamentos se desejarem.” Ela lembra ainda 
a questão da acessibilidade: “O local conta com rampa 

-
vimentos, banheiros acessíveis para portadores de neces-
sidade especiais e guarda-corpos”.

No cargo de diretora do Fit Center desde fevereiro de 
2020, Claudia Galpern, que é personal trainer e professo-
ra de educação física, diz que a nova academia foi de-
senvolvida para atender às expectativas dos sócios que 
já frequentavam o local, que apontavam um desejo de 
mudança: “Tanto de equipamentos, como de climatiza-
ção, grade de aulas e atendimento. Baseados nisso, co-
meçamos a nossa reformulação. A ideia foi agradar quem 
já estava satisfeito com as aulas, mantendo a equipe an-
terior, e também atingir quem buscava as mudanças, im-

 Os aparelhos são ótimos. Acho importante 
o clube ter uma academia como esta e com 
valores razoáveis, atraentes. Muita gente 
vai gostar. Fora isso, é um local excelente 
para conhecer novas amizades.   
Agnes Kon, inscrita no Fit há 25 anos

 Comecei a frequentar agora. Estou achando 
o novo espaço maravilhoso, supermoderno.  
A sala de spinning está incrível.  
Juliana Len
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plementando novas aulas e ampliando a equipe, com a 
contratação de novos professores e do novo coordenador 
técnico, o Jakson Nantes Lopes do Couto, que já atuou em 
importantes academias da cidade”.

Entre as novidades, Claudia destaca o Rig Funcional: 
uma estrutura de 6 m de comprimento onde se pode fazer 
vários exercícios, como barras, agachamentos, alongamen-
tos, saltos e exercícios de suspensão em argolas. “Assim 
como a sala onde ocorre uma aula de circuito cardio-fun-
cional chamada Fit Burn, com bikes, esteiras, remos, exer-

-
paço é amplo, iluminado e com vista para a piscina. Essa 
aula costuma ser seguida da aula de core, outra novidade 
na grade. Fora isso, temos aula de pilates, yoga – minis-
trada por professores do Centro My Yoga – e o Fit Dance, 
com ritmos diversos, a exemplo de funk e sertanejo. Essas 
aulas se somam às já tradicionais, como zumba, postural 

e alongamento. A aula de spinning, por sua vez, está numa 
sala espetacular, climatizada, com televisores e com luzes 
que pulsam no ritmo da música”, conta a diretora.

O coordenador técnico Jakson Couto, que entrou para a 
equipe em outubro, acrescenta que a nova academia ofere-
ce um leque variado: “São 131 aulas semanais ofertadas na 
grade e já inclusas na mensalidade. Estão todas disponíveis 
para os sócios matriculados, que atualmente são cerca de 

-

Claudia Galpern comenta ainda sobre a atuação da di-
retoria do clube: “Tivemos amplo apoio para transformar 
a nossa academia num moderno e atualizado lugar de 
encontro e saúde, que atende do jovem ao idoso, assim 
como atletas amadores e de alto rendimento. Tudo isso 
num espaço que atualmente é o coração da Hebraica”.
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C erca de 300 crianças da Escola de 
Esportes pularam na piscina de 
roupa nos dias 7, 8 e 9 de dezem-

bro. A ideia, bastante animada e dife-
rente para os alunos com idades entre 
4 e 12 anos, tinha um motivo além da 
diversão. O objetivo era simular uma 
queda involuntária na piscina, situação 
perigosa que pode acontecer princi-
palmente no período de férias. O afo-
gamento é a segunda maior causa de 
morte por motivos acidentais de crian-
ças de 0 a 14 anos no Brasil. 

Com a supervisão de professores 
e o olhar atento de salva-vidas, as 
crianças precisaram nadar de roupa 
e sem acessórios de natação, como 
óculos e touca. Foram desafiadas a 
flutuar de costas e a tentar tirar a par-
te de baixo e a camiseta, procedimen-
tos que podem facilitar a locomoção. 
Ouviram ainda instruções de jamais 
entrarem na água sem a companhia 
de um adulto. “Por mais que saibam 
nadar, não devem ficar sozinhas, seja 
no mar, seja na piscina do prédio”, diz 
Silmara Fabris Francisco, professora 
da Escola de Esportes há 23 anos. 

A atividade faz parte de uma campa-
nha nacional de prevenção de aciden-
tes aquáticos, disparada anualmente 
no mês de novembro.

Nunca deixe crianças sozinhas quando 
estiverem dentro ou perto da água. 
Não superestime a habilidade 
de crianças e adolescentes;

Colete salva-vidas é o equipamento 

podem estourar ou esvaziar;

Ensine as crianças a não empurrar outras 
crianças e jamais simular afogamento;

Crianças pequenas podem se afogar até 
em recipiente com 2,5 centímetros de água;

Proteja piscinas com cercas de no mínimo 1,5 
metro de altura e portões com cadeados ou 
trava. Alarmes e capas de piscina reduzem, 
mas não eliminam, o risco de acidentes;

a localização do salva-vidas;

Cheque se as crianças estão nadando 
em áreas seguras de rios, lagos, 
praias e represas; ensine-as a 
respeitar placas de proibição;

Mantenha cisternas, tonéis, poços e outros 
reservatórios domésticos sempre trancados.

ATIVIDADE DIVERTIDA E IMPORTANTE DA ESCOLA DE ESPORTES BUSCOU 
PREVENIR ACIDENTES AQUÁTICOS, MAIS COMUNS DURANTE AS FÉRIAS

De roupa na piscina

ATENÇÃ0: 8 DICAS PARA EVITAR 
AFOGAMENTOS DE CRIANÇAS

8

7
6

5
4
3
2

1



TÊNIS DE MESA

Hebraica no 
pódio com 

Israel Stroh
No dia 6 de dezembro, o mesatenista pa-

ralímpico Israel Stroh conquistou mais 
uma medalha, representando a Hebraica 

SP, no TBM Platinum – Campeonato Brasileiro. 
O atleta levou o título da Classe 7 sem perder 
nenhuma parcial no torneio, que aconteceu na 
Arena Carioca 3, no Parque Olímpico da Barra 
da Tijuca, com toda a segurança, em um even-
to fechado que seguiu as normas de distan-
ciamento social e proteção contra a Covid-19. 
Stroh é medalhista de prata nos Jogos Rio 2016 
e treina sonhando com a conquista do ouro.
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PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VÃO 
FICAR ESTE MÊS POR AQUI, A DICA É APROVEITAR 
AS COLÔNIAS DE FÉRIAS DO CLUBE. 
ENTENDA COMO SERÁ A PROGRAMAÇÃO

Partiu férias 
na Hebraica!

POR Yara Guerchenzon
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As inscrições podem ser feitas on-line. Para mais informações, 
entre em contato com a Central de Atendimento (tel.: 3818-8888). 

EM FUNÇÃO DA PANDEMIA, TODA A PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER 
MUDANÇAS, DEPENDENDO DAS RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE SAÚDE.
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nimizar os direitos autorais. Mas se pudéssemos iden-

-

-

-

-

POR Michael Weingrad*

* Michael Weingrad ensina estudos judaicos na Portland State University e é 
colaborador da Jewish Review of Books da Mosaic. Escreve um livro a respeito de 
judeus e a literatura fantástica.
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Na maior parte do séc. 19, os judeus da Eu-
ropa Oriental tinham praticamente o mono-
pólio do negócio de bebidas alcoólicas nas 
suas regiões, desde a produção de cervejas 

e destilados até a comercialização, no atacado e va-
rejo. É uma tradição de séculos, desde quando os 
proprietários de terra poloneses perceberam a pos-
sibilidade de um lucro de 50% caso transformassem 
parte de sua produção de grãos em álcool em vez 
de vendê-los diretamente para a alimentação. Os 
judeus aproveitaram a oportunidade de desempe-
nhar um papel fundamental nessa operação.

Naquela época, aos judeus poloneses era proi-
bido o acesso à nobreza e à propriedade da terra. 
Enquanto muitos judeus se tornaram comercian-
tes ou ambulantes, outros propuseram aos polo-
neses uma espécie de leasing, conhecido em po-
lonês como propinacja, pelo qual tinham direitos 
exclusivos para dirigir as indústrias de álcool. 

Assim, em meados dos anos 1800, cerca de 85% 
de todas as tavernas polonesas eram administra-

das por judeus, que também cuidavam da indústria 
de bebidas alcoólicas na Zona de Assentamento 
(onde hoje é Ucrânia e Belarus), embora em escala 
ligeiramente menor. Entre 30% e 40% dos judeus 
poloneses, aí incluídas mulheres e crianças, tra-
balhavam direta ou indiretamente nessa indústria. 
O que já é muito, e ainda mais significativo, pois 
aproximadamente três quartos da então popula-
ção judaica mundial vivia na Europa Oriental.

A condição especial do grande número de ju-
deus na região também explica a grande partici-
pação na indústria de bebidas, sem considerar 
os judeus de outras partes do mundo. De todo 
modo, o séc. 19 parece ter sido o auge dos envol-
vimentos dos judeus nesse setor. Na Hungria, os 
Zimmermans, por exemplo, produziam o famoso 
e premiado vinho Tokaji, celebrado por Beetho-

-

Voltaire até que os judeus húngaros foram alcan-
çados pelo braço assassino dos nazistas. A marca 
agora pertence a um dos maiores produtores da 
região. Também a família Herzog produziu um vi-

É LONGA E INFLUENTE A HISTÓRIA 
DOS JUDEUS NA INDÚSTRIA DA 

BEBIDA ALCOÓLICA NA EUROPA,  
EM ISRAEL E NA AMÉRICA DO NORTE

Os judeus e 
a indústria 
de bebidas 
alcoólicas

POR
Bernardo Lerer*

* A partir de informações de Joel Haber, do site Noshing.
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nho – além de cervejas e destilados – tão bom que 
se tornou fornecedora exclusiva da casa real do 

as indústrias locais de bebidas alcoólicas para 
-

tores de vinho integraram verticalmente as ven-
das às suas operações e, na Alemanha, criaram 
as primeiras cervejarias em escala industrial. Do 
outro lado do Atlântico, os poucos imigrantes ju-
deus alemães nos Estados Unidos respondiam por 
muito da produção de bebidas alcoólicas. O foco 
primeiro dos judeus foi a destilação de uísque por 
seu significado nacionalista e os consumidores o 
defendiam como algo profundamente americano. 

Ao mesmo tempo, na Palestina otomana, pela 
primeira vez em 100 anos era retomada a produção 

-
cido como região produtora de vinho, centenas de 
anos de governos muçulmanos, para quem a inges-

de bebidas desaparecer. Mas, quando a imigração 
judaica se juntou à pequena comunidade que já vi-

via lá, a viticultura retornou gradualmente. Em 1848, 
-

lha, próxima do Monte do Templo. 
Na segunda metade do séc. 19, muitos judeus da 

Europa Oriental imigraram para a então Palestina 
naquilo que ficou conhecido como a Primeira Aliá. 
Queriam cultivar uvas e implantar uma verdadeira 
indústria vinícola, mas, não sabendo como, pro-
curaram quem fosse do ramo, no caso o barão Ed-
mond de Rothschild, fervoroso sionista e dono da 

e financeira para iniciar uma plantação, em 1882, 
-

te de onde hoje é Tel Aviv. O êxito dessa primeira 
empreitada garantiu o início de uma nova vinícola 

-
-

Escritórios e lojas da vinícola foram abertos nas 
mais importantes capitais do mundo árabe e seus 
produtos eram exibidos nas principais feiras do 

Eshkol trabalharam na vinícola.
Muitos judeus tiveram participação destacada 

no setor, entre outras razões, porque o período de 
transição do final do século, com altas taxas de 
industrialização, aumentou a produção e o consu-
mo de álcool. Além disso, a contumaz perseguição 
aos judeus reduzia as fontes de renda, restando 
poucas alternativas de sustento e fazendo valer 
qualquer oportunidade. Na passagem do século 19 
para o 20, os judeus saíram do negócio pelo au-
mento da competição e a pressão dos governos 
que preferiam os não judeus, além do fato de os 
setores mais ortodoxos desaprovarem a atuação 
deles em um negócio, digamos, pouco honrado. Os 
que se aventuravam tentavam conciliar a indústria 
vinícola com algumas brechas na legislação.

De todo modo, muitos sobrenomes judeus 
atualmente comuns ainda sugerem alguma li-
gação com a indústria de bebidas, assim como 
muitos negócios do setor administrados por 
judeus ainda desde o século 19 ainda existem, 

-
-

rits, todas israelenses.

O barão Edmond de Rothschild já 
era um próspero produtor de vinhos 
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A o deixar o banheiro do aeroporto depois 
de um voo turbulento, uma jovem israelen-
se, cabelo desarrumado, fones de ouvido, 
jaqueta vermelha e branca da Adidas trom-

ba com uma comissária de bordo e diz: “Eu conheço 
você... servimos no exército juntas! Mas que diabos faz 
aqui?”. A comissária encara a moça por um segundo 
a mais do que devia, coloca os óculos de sol e desa-
parece. Esse encontro entre uma viajante israelense e 
uma conhecida no exterior poderia ser comum. Menos 
no Aeroporto Internacional Imã Khomeini, em Teerã. 

E o que essas duas israelenses faziam no banhei-
ro do aeroporto de Teerã? A mochileira cansada, Shira 
(interpretada por Tuti Ninio), está lá porque comprou 

PORÉM, OS OITO EPISÓDIOS NO 
APPLE TV+, E JÁ EXIBIDOS NO 

KAN 11, DE ISRAEL, DOS MESMOS 
CRIADORES DE “FAUDA” VÃO MUITO 

ALÉM DE ESPIONAGEM NESSE PAÍS

“Teerã”: uma história 
de espionagem no Irã

POR Shai Secunda*

* Shai Secunda leciona na cadeira Jacob Neusner de Judaismo no Bard College. 
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passagens baratas em um voo da Royal Jordanian para 
a Índia e o avião fez um pouso de emergência por pro-
blemas mecânicos. A aeromoça com quem topou é, de 
fato, a hacker e espiã israelense chamada Tamar Ra-
binyan (a atriz Niv Sultan em seu primeiro papel como 
protagonista), que pegou o mesmo voo e usara o ba-
nheiro para trocar as roupas e a identidade com Jila 
Ghorbanifar – uma iraniana, funcionária de uma com-
panhia elétrica de Teerã, colaboradora de Israel, e que 
vai ocupar o lugar de Tamar em um voo para a Índia. 

O Mossad montou essa operação complexa e ou-
sada como última tentativa de cortar o fornecimento 
de eletricidade de Teerã para facilitar a tarefa da For-
ça Aérea Israelense de destruir uma usina nuclear em 
construção e atrasar o programa atômico iraniano. O 
encontro no banheiro foi o primeiro dos contratempos 
que estragam o disfarce de Tamar e disparam um dra-
ma de alta voltagem movido por trocas de roupas, mu-
danças de identidade e uma premissa explosiva: Ta-
mar pode agir no Irã porque ela é, no fundo, iraniana. 

Assim como os êxitos e fracassos anteriores da co-
munidade de informação israelense, “Teerã” se alter-
na entre o absolutamente brilhante e o inacreditavel-
mente imbecil. Ao assistir à série, é possível pensar na 
apreensão, em um armazém secreto em Teerã, de um 
enorme arquivo documentando as atividades nucle-
ares iranianas. Mas também lembra o assassinato de 
Mahmoud al-Mabhouh, do Hamas, em um quarto de 
hotel de Dubai, que levou à apreensão de passaportes 
falsos de israelenses, alguns com dupla cidadania, e à 
descoberta de disfarces usados por agentes. Tudo isso 
registrado por câmeras de segurança. 

as ruas empoeiradas da cidade e os parques públicos 
pudessem se aproximar do que é a verdadeira capi-
tal do Irã. Muitos espectadores israelenses acharam 
perfeito, mas os iranianos – que, apesar de o governo 
considerar a série material de propaganda sionista, 

-
-

capital, Teerã, que dizem ser uma das cidades mais 
pitorescas e visualmente interessantes do mundo. 
Suas áreas históricas contrastam com arranha-céus 
e bairros bem residenciais, movimentadas avenidas 
arborizadas e muitos jardins, enquanto o caos urba-
no parece vigiado pela imponente cordilheira Alborz. 
Seria inimaginável uma equipe de produção israelen-

(expatriados, claro) e israelenses em um trabalho con-
junto. A maior parte dos diálogos é em fársi. 

na vida real da espionagem, a qualidade de atuação 
de algumas personagens é convincente e sutil, ao 
passo que outras põem toda a operação em risco por 

não estar à altura da ocasião. Brilham os astros da 
série, Shaun Toub e Navid Negahban, atores america-
nos de ascendência iraniana que atuaram no thriller 
norte-americano “Homeland”, pelos papéis opostos 
de detetive iraniano e líder da espionagem israelen-
se. A beleza e a juventude de Niv Sultan preenchem 
o papel de Tamar, apesar de alguns momentos de 
instabilidade, assim como a de parte do elenco de 
apoio. Feitas as contas, no entanto, “Teerã” é impor-
tante cultural e politicamente. 

SUCESSO ANTECIPADO
Do ponto de vista da indústria do cinema para TV, 
o seriado é um acontecimento. O Cineflix canaden-
se comprou os direitos de distribuição bem antes 
de a série ser transmitida pela KAN, a televisão 
pública israelense, em meados deste ano, e entrou 
no streaming da Apple TV+, com exclusividade, no 
final de setembro. Uma das explicações para isso 
é o fato de Moshe Zonder, o cocriador e roteirista 
do seriado, também ser o principal roteirista de 
“Fauda”,  a aclamada série a respeito da unidade 
de Tzahal que se infiltra em territórios palestinos 
disfarçados de árabes.

-
giada em Israel e nos Estados Unidos pela qualidade 
da produção, enredos cheios de ação e personagens 
que, quando não tramam matar civis israelenses, se 
mostram corretos e românticos homens de família e 
loucos por chocolate. Essa humanização do “outro” 
tornou-se, de uns tempos para cá, característica da 
televisão israelense e um dos fatores para o êxito im-
provável de “Shtisel”, a história a respeito de ultraor-
todoxos que moram em Jerusalém. 

Zonder usa truque semelhante em “Teerã”. Há a 
história de Faraz Kamali (Toub), o graduado detetive 
iraniano no encalço de Tamar desde o momento em 
que seu disfarce é revelado no banheiro do aeropor-
to. Kamali é um agente implacável que, como seus 
homólogos israelenses, mata qualquer um que se 
interponha em seu caminho. Mas ele também ama a 
esposa com câncer a ponto de até baixar sua guarda 
(revolucionária) para contar piadas sem graça a ela 
e tomar decisões que garantam sua saúde e bem- 

em perigo. Além de Kamali e seu parceiro Ali (Arash 
Marandi), há outros personagens iranianos interes-
santes, como um grupo de jovens radicais com quem 
Tamar se envolve nos protestos contrários ao regime 
e raves embaladas por ecstasy, ao mesmo tempo em 
que se apaixona pelo líder da turma, Milad (Shervin 
Alenabi, cuja beleza é inversamente proporcional à 
interpretação), hacker como ela. Ignorando que a 
moça é agente israelense, a encoraja a atacar o regi-
me, interferindo na rede elétrica. 
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ironicamente, um sentido de deslocamento: “Quan-
do vim pela primeira vez a Jerusalém e vi o Muro das 
Lamentações e as plataformas construídas pelos 
muçulmanos, comecei a chorar”. 

Mesmo pressionado pelo agente, é difícil para Mor-

“Sou como um exilado ali. O anseio pelo Irã só cres-
ce ano a ano”. Que ninguém se iluda, no entanto, pois 
Mordechai não gosta nada dos revolucionários islâmi-
cos e diz a Faraz que “há muito eles perderam sua bús-
sola moral e destruíram nosso belo país”. Ele é um de-
voto judeu e usa a kipá de tricô do sionismo religioso. 
As amargas acusações à Revolução Islâmica escondem 
a história alternativa dos judeus iranianos que des-
prezavam o regime monárquico do xá Reza Pahlevi e, 
segundo o livro de Sternfeld, no começo apoiavam os 
revolucionários. Mas a brutalidade e a corrupção dos 
muçulmanos foram vistas por muitos adversários do 
xá, os judeus incluídos, como traição à nação iraniana. 

Tamar encontra em si mesma fragmentos de suas 
memórias do Irã. Descoberta pela segurança uma 
segunda vez, Tamar tem de se virar sozinha pela ci-
dade. Ela procura abrigo na casa da tia, obrigada a 
cortar relações com os Rabinyans porque se casou 
com o então namorado da faculdade, um muçulma-
no, agora alto funcionário do Ministério da Justiça. 
Apesar disso, a relação de Tamar com o país onde se 
vê encurralada é movida mais pelas perspectivas em 
relação ao futuro do que pela nostalgia familiar. Isso 
explica porque se envolve com anarquistas cujo pro-
jeto é derrubar o regime para o bem do Irã. A ligação 
com o parceiro no crime – talvez sua alma gêmea –, 
Milad, é mais do que uma armadilha de sedução. 

Sem revelar muito a respeito do que vai acontecer, a 
temporada termina em um precipício – os planos irania-
nos e israelenses indo para o buraco. Rosto escondido 
num shador, Tamar se agarra a Milad na garupa da moto 
por entre cercas-vivas, ônibus urbanos e pedras como 
as de Jerusalém no ar fresco da noite de Teerã.

terroristas e policiais. De fato, assim como em “Fau-
da”, importam as personalidades das personagens. 
Isso é bem verdade no caso do herói de “Fauda”, Do-
ron Kavillio (Lior Raz), um comando israelense em 
crise de identidade como judeu mizrahi dentro e fora 
dos territórios ocupados. Ao contrário da maioria 
dos judeus israelenses, Doron aprendeu árabe na in-
fância com seu pai, um judeu muito amigo dos pales-
tinos locais. Usando a intrigante história pregressa 

se as fronteiras políticas do Oriente Médio corres-
pondem aos limites psicológicos de seus habitantes. 

COMPLEXIDADES PSICOLÓGICAS
Além das cenas de ação na sala de controle em Tel 
Aviv e nas ruas da capital do Irã, “Teerã” também tra-
ta dos dramas pessoais menos conhecidos dos ju-
deus iranianos que, ou escolheram permanecer ou 
depois de imigrar para Israel, continuam ansiando 
pela terra natal. A história recente dos judeus irania-
nos e a complexa relação com o Estado de Israel têm 
confundido muitos observadores, especialmente no 

-
grou em massa para Israel nos anos 1950 ou depois 
da Revolução Islâmica, quando a situação piorava. 

Ao contrário dos judeus de outros países do 
Oriente Médio, os judeus persas resistem ao caldei-
rão israelense de identidades mizrahi. Historiadores 

-
do da história da diáspora da comunidade judaica 
iraniana. É provável que os roteiristas de “Teerã” te-
nham consultado seu livro “Between Iran and Zion: 
Jewish Histories of Twentieth-Century Iran” (Entre Irã 
e Sião: Histórias Judaicas do Irã no Século 20) e outros 
a respeito do mesmo tema. É o caso, por exemplo, da 
personagem Tamar Rabinyan: nascida no Irã, mudou-
se para Israel ainda criança e, no apartamento onde 
cresceu, em Bat Yam, a principal peça de decoração 
é a foto do impressionante horizonte de Isfahan, 
com domos arredondados, minaretes pontiagudos e 
paisagem montanhosa. Ao contrário da maioria dos 
judeus iranianos que fugiu do Irã antes e depois da 
Revolução Islâmica, os Rabinyans continuaram no 
país mais 15 anos. Ao imigrarem, parentes próximos 

o abandonaram, e ainda consideram como seu. 
O ditado comum entre os judeus de Isfahan “Um 

dos meus olhos se eleva para Jerusalém e o outro, 
para Isfahan” é citado no seriado. A simetria agradá-
vel das palavras transmite um equilíbrio de lealda-
des comum a muitos judeus da diáspora, inclusive 
de alguns iranianos. O pai de Tamar, Mordechai (Alex 
Naki) diz ao agente iraniano Faraz que deixar o Irã 
pela amada Terra Santa causou-lhe dor, mágoa e, 
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POR Bernardo Lerer

O associado Marcelo de Weber vive parte do ano no Bra-
sil e parte na Úmbria (Itália), é dono da MWeber Eventos 
e sócio da Galeria Biganti-todi-Italia. Ele e o nova-ior-
quino Terry Swartzberg realizam os Kippá Parties, festas
durante as quais judeus e não judeus confraternizam e 

ao sair pelas ruas da Alemanha usando uma kipá. Ele
confessa, oito anos depois, que só lhe trouxe experiên-
cias agradáveis. Cada Kippá Party é caracterizada pela
confecção de kipot (plural de kipá, em hebraico) espe-
cialmente para cada localidade, com música klezmer e 
orações em homenagem aos assassinados pelos nazis-
tas daquela cidade. Conta Marcelo: “Mas também impor-
tante é o Stolpersteine (obstáculos, em alemão), o maior 
projeto de comemoração do mundo. Caminhando pelas 
ruas da Europa, é possível topar com placas douradas 
colocadas nas calçadas. Estas placas interferem na vi-
são, mente e coração das pessoas, mas não afetam os 
seus pés. Por isso o nome Stolpersteine (foto). Estas pla-
cas já estão nas ruas de Tromso (Noruega), Roma, Bar-

Shoá e é colocada na calçada em frente à casa ou prédio

onde a vítima vivia antes de ser cruelmente levada do 
seu lar pelos nazistas para ser assassinada. Este monu-
mento homenageia judeus, ciganos, homossexuais, tes-
temunhas de Jeová, dissidentes políticos, incapacitados 

voluntários de organizações locais – pode-se considerar 
o maior, mais inclusivo e mais participativo projeto de 
comemoração do mundo, do qual participam familiares, 

-
tada a imagem da pessoa homenageada na parede do 
edifício e é rezado o kadish. As placas são feitas à mão 
e instaladas pelo artista plástico alemão Gunter Dem-

uma placa em frente ao Bundestag (Parlamento) em 
Berlim e no Instituto Yad Vashem, em Jerusalém. Para 
o professor de Arte Religiosa da Universidade Hebraica 
de Jerusalém Galit-Noga-Bonai, “representa a mais pal-
pável forma de reconhecimento da vida e sofrimento 
dos judeus no mundo”. A propósito, o diretor de “Sho-
ah”, Claude Lanzmann escreveu: “Enquanto os Stolper-
teine brilharem desimpedidos nas calçadas da Europa, 

nos matar e destruir o que é bom para a humanidade.”

PLACAS DE HISTÓRIA DO HOLOCAUSTO
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Depois da provação do profeta Jonas no ventre de uma baleia, de 
repente ele se viu atirado a uma localidade, no meio do nada, cha-
mada Mossul, atualmente Iraque. Está lá, na Torá. Um dos monu-
mentos da cidade era o túmulo do profeta (foto), porém, Mossul
foi arrasada, bem como o túmulo, pelo Estado Islâmico entre a con-
quista, em junho de 2014, e a expulsão, em julho de 2017, depois de
oito meses de combates. Pois do meio dos escombros, um iraquiano,
Omar Mohammed, assumiu como missão restaurar a vida judaica da 
cidade e, na esteira disso, descobrir suas supostas origens judaicas. 

bíblicos até o começo dos anos 1950, quando uma onda antissemita 
que se seguiu à independência de Israel, em 1948, fez quase todos os 
15 mil judeus da cidade imigrarem e serem praticamente apagados
da história da cidade, onde, durante séculos, viveram lado a lado com
árabes, curdos, muçulmanos, cristãos e yazidis. Mohammed comenta
que, “apesar de tudo, os judeus foram apagados da nossa história
como se nunca tivessem existido”. Professor de história na universi-
dade local, durante a ocupação de Mossul ele criou um blog com o 
pseudônimo Mosul Eye, por meio do qual contava ao mundo o que 
acontecia na cidade, os nomes das pessoas executadas pelo Estado 

meio de informação e comunicação com o mundo exterior. Em 2015,
ele escapou para a Síria e, de lá, para a França, onde vive atualmente. 
Derrotado o Estado Islâmico, voltou para a cidade, estudou a respeito
dos restos de uma sinagoga, na verdade descoberta por um soldado
judeu das tropas americanas na segunda guerra do Iraque. Além do 
túmulo de Jonas e Daniel, o Estado Islâmico destruiu o de São Jor-rr
ge, todas as sinagogas, igrejas e queimou bibliotecas. Uma tragédia.

Tesouros da presença dos judeus na 
Polônia são as sinagogas em madei-
ra e seus ricos murais coloridos, a 
alternativa encontrada pelos judeus 
para contornar a proibição bíblica de 
fazer imagens do que há lá em cima, 
no céu, ou aqui embaixo, na terra, ou 
nas águas, debaixo da terra. Todas as 
sinagogas foram destruídas durante 
a Segunda Guerra, alternadamen-
te pela União Soviética e Alemanha. 
E delas não restaria lembrança se 
não fosse a dedicação de um casal 
de arquitetos não judeus, Maria e 
Kazimierz Piechotka, que comba-
teu na Resistência Polonesa. Ambos 
continuaram o curso de arquitetura 
quando a Segunda Guerra terminou 
e se ocuparam de estudar e docu-
mentar a arquitetura sinagogal, ob-
jeto de pesquisa do professor Oskar 
Sosnowski e seu discípulo Szymon 
Zajczyk, do Instituto de Tecnologia 
de Varsóvia, judeus, ambos assassi-
nados. O casal Piechotka escreveu 
dois livros a respeito do assunto, 
em 1957 e 2004. O que deve ser o 
maior legado de Maria foi a repro-
dução em escala natural do teto, cú-
pula e da bima esculpida à mão da 
sinagoga de Gwozdziec, atualmente 
expostas no Museu da História dos 
Judeus na Polônia, em Varsóvia. Em 
um documentário, Maria conta que 
fez o que era necessário fazer para 
que nada disso fosse esquecido. 
Morreu recentemente, aos 100 anos. 

Sinagogas em madeira na Polônia

RESTAURANDO O 
JUDAÍSMO NO IRAQUE
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Teorias da conspiração

No começo dos anos 90, vivendo em um pequeno apartamento, em Barletta, uma 
pequena cidade do sul da Itália, à margem do Adriático, o professor de música e 
pianista Francesco Lotoro (foto), entregou-se a uma verdadeira pesquisa arqueo-
lógica para descobrir e ressuscitar a música dos mortos, isto é, a música composta 
e escrita na forma de canções, sinfonias e óperas nos campos de concentração, de
trabalhos forçados e de prisioneiros de guerra. Desse modo, ele quer corrigir uma 
falha na história musical da Europa e mostrar como, apesar de todos os horrores, 
o Holocausto não conseguiu fazer desaparecer a inspiração artística. A primeira in-
vestida dele a um campo de concentração foi em 1991 e prosseguiu por dezenas 
de países, em velhas livrarias, arquivos dos países invadidos pelas tropas nazistas 
e entrevistando sobreviventes. Um desses manuscritos Lotoro encontrou em uma 
loja de música de Roma, em 2007, escrito por Rudolf Karel, compositor tcheco, preso 
em 1945, acusado de ajudar a resistência em Praga. Como não tinha papel pautado, 
Karel escreveu em papel higiênico a que tinha acesso porque sofria de disenteria.
Morreu desidratado no campo de trânsito de Terezin. Nessa busca, ele reuniu pelo 
menos 4 mil composições na forma de partituras originais ou cópias, escritas em 
qualquer objeto capaz de receber tinta, como folha de jornal, por exemplo. Lotoro 
diz que se tratou “de uma resposta, digamos, automática a uma situação de deten-
ção. Como os autores queriam deixar uma espécie de testamento, nos legaram sua 
música”. Lotoro fez arranjos e gravou pelo menos 400 das centenas de partituras que 
encontrou, parte das quais transformadas em uma coleção de CDs, a “Enciclopédia 
da Música Composta em Campos de Concentração”. Além de Rudolf Karel, ele gravou 
composições do compositor tcheco Viktor Ullman, assassinado em Auschwitz, que 

-

A partir das teorias conspiratórias a respeito da morte de 
Hitler, no bunker de Berlim, quando as tropas soviéticas já 
estavam na cidade, o historiador inglês Richard Evans (foto) 
traça um quadro da imaginação criadora das pessoas quan-
do se aventuram nessas teorias. O livro é “As Conspirações de 
Hitler: O Terceiro Reich e a Imaginação Paranoica”, e Evans de-
talha o renascimento e propagação das teorias de conspira-
ção, desconstrói boatos acerca da Alemanha nazista e alerta 
para os perigos que isso representa hoje com a disseminação 
das redes sociais e as fake news. Entre outras histórias da não 
morte de Hitler, ele conta que o ditador se transformou numa 
espécie de lenda ambulante, que foi visto em uma apresen-
tação de balé no Brasil, em Dublin travestido de mulher, em 
um canteiro de obras em Mar del Plata, o relato a respeito de 
um homem com as características dele jantando em um res-
taurante e conversando com outros clientes. Segundo Evans, 
um dos maiores especialistas em assuntos relacionados à 
Alemanha nazista, não é verdade que Adolf Hitler teria se 
refugiado em um mosteiro tibetano, fugido para a Argenti-
na, o então paraíso de foragidos nazistas, em um submarino 

chanceler Angela Merkel. Evans diz que Hitler atrai a atenção 
porque é uma “espécie de símbolo do mal, que todo mundo 

conhece e reconhece”. O interesse por teorias da conspiração 
e Hitler como tema aumentou nos últimos 20 anos, mais do 

-
to de o History Channel ter dedicado uma série de 24 episó-
dios sobre a questão e audiência de milhões sem encontrar 
nenhuma evidência. “Algumas pessoas que pensam que Hi-
tler foi um gênio mundial que deve ter enganado os Aliados 
e, por isso, ‘não pode ter tido uma morte sórdida atirando 

A MÚSICA QUE SOBREVIVEU AOS CAMPOSA MÚSICA QUE SOBREVIVEU AOS CAMPOS
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Desde que foi fundada, em 1998, a Hedra já editou cerca de 
500 títulos que “documentam, investigam e elucidam temas 
caros ao pensamento progressista e libertário da contempo-

os clássicos anarquistas. Seu novo selo editorial é Ayllon, a 
partir do nome de Solomon Ayllon, mais que um rabino, um 
sábio (chacham, em hebraico) das congregações de Londres 
e Amsterdam, durante o século 17. Religioso de posições po-
lêmicas foi um breve seguidor de Sabatai Zvi (1626-1676), o 
falso Messias, casou com uma divorciada, visitou comunida-
des judaicas da Europa e Oriente Médio como emissário da 
congregação de Safed, na Palestina. Deu como inofensivas 
obras até então consideradas heréticas e foi contemporâneo 
de Baruch Spinoza, que morreu em 1677, 24 anos antes de So-
lomon. O novo selo editorial pretende revisitar a tradição por 

-
cas, e também dos ritos, debates, mudanças, lugares, línguas, 
culturas, luzes, mistérios e, principalmente, um humanismo 

-
).  

O primeiro lançamento da nova editora é “Yitzhak Rabin: 
(foto), de Itamar Rabinovitch, presidente do 

Instituto Israel, em Washington, ex-embaixador de Israel nos 
Estados Unidos e ex-negociador de Israel com países árabes.

Sem velas nem homenagens, Rifka Be-
rezin Z’L morreu na primeira semana de 

importantes da comunidade, autora, por 
exemplo, junto com outros colaborado-
res do primeiro e ainda único dicioná-
rio hebraico-português, editado pela 
Editora da Universidade de São Paulo. 
Rifka (foto) nasceu em Israel, mas veio 
ainda criança para o Brasil com os pais, 
a família Auerbach. Estudou em esco-
las públicas e no Seminário Hebraico 
para Professores, no Renascença, ain-
da na rua Prates, ao mesmo tempo em 
que cursava Ciências Sociais na USP. No 
Renascença, onde lecionou, introduziu 
um novo conceito escolar, a que deu 
o nome de Ginásio Moderno. Durante 
algum tempo atuou como professora 
substituta do recém-criado curso de He-

e Letras da USP, a convite do professor 

integrou  corpo docente até sua apo-
sentadoria. Criou cursos de extensão 
universitária, de especialização, de íidi-
che, cursos de pós-graduação (mestra-
do e doutorado) ainda únicos no Brasil, 
nos quais orientou teses e dissertações. 
Atuou em diversos grêmios e centros 
acadêmicos da USP, convidou e se res-
ponsabilizou pela vinda de professores 
estrangeiros e realizou muitos eventos 
extracurriculares. Era viúva do médico 

-
lhos é o arquiteto Itamar Berezin. E seu 
irmão, o jornalista David ‘Duda’ Auerba-
ch, atualmente morando em Israel, e que 
durante três décadas foi um dos mais 
importantes repórteres políticos do País.

Ayllon, novo selo literário

RIFKA BEREZIN Z’L
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Nos dias de hoje, muitas pessoas se perguntam o que foi pior: 
morrer nas câmaras de gás de Auschwitz ou perecer de fome e 
frio nos campos de concentração da Transnístria? É uma questão 
sem resposta e, de fato, ninguém quer saber destes detalhes.

Auschwitz simbolizou o genocídio industrializado, um
crime executado sobre uma esteira rolante. Transnístria foi o
“Holocausto Selvagem”, pouco conhecido em relação a Aus-
chwitz no extermínio de muitos judeus romenos e ucranianos. 
Por Transnístria entende-se a região a leste da Bessarábia, 
entre os rios Dniestre (Nistro) e Bug. Ou seja, para chegar lá 
marchando as pessoas tinham que atravessar o rio Dniestre.

Hoje a região chama-se Pridnestróvia, capital Tiráspol. 
Durante a ocupação romena de 1941 a 1944, entre 150 mil e 
250 mil judeus romenos e ucranianos foram deportados para 
a Transnístria, a maioria executada ou morta de fome, frio 
e doenças em guetos e campos de concentração da região.
Depois que o exército soviético reconquistou a região, em
1944, chegou a vez das autoridades soviéticas executarem,
exilarem e prenderem centenas de habitantes acusados de
colaborar com os ocupantes nazistas.

Nas duas semanas seguintes à investida dos exércitos ale-
mães e romenos contra a União Soviética, em 22 de junho de 1941,
o extermínio dos judeus chegou ao norte da República da Moldá-
via, na época Bucovina, e à capital Czernowitz, uma cidade mul-ll
ticultural, cheia de diferentes etnias e crenças religiosas onde os
judeus eram o grupo principal. Atualmente, lá ainda vivem cerca 
de 3 mil judeus e há um belo museu judaico em funcionamento. 

Iosef Barsiuc é um sobrevivente. Nasceu em 1931 e conta sua 
história naquilo que todos chamam de “O Holocausto Selvagem”.

A Romênia de Ion Antonescu capitulou ao fascismo. Em troca
do apoio romeno na guerra contra a União Soviética, Hitler ce-
deu aos romenos a faixa de terra a leste da Bessarábia, entre os 
rios Nistro e Bug. A partir de setembro de 1941, as autoridades
romenas começaram a deportar os judeus da Bucovina e Bessa-
rábia para a área da Transnístria. Judeus de todas as localidades 
destas regiões foram obrigados a marchar a pé até lá. Até hoje 
não se sabe quantas pessoas morreram na travessia do rio Nis-
tro, quantas morreram ou foram assassinadas nas marchas da

morte e quantas pereceram de fome, frio e doenças na região da 
Transnístria. Uma estimativa sugere que entre 280 mil e 380 mil 
pessoas morreram sob a administração romena.

O Museu Judaico de Czernowitz mostra o crescimento ex-xx
pressivo da comunidade judaica no século 19 transformando 
a cidade num pequeno paraíso, que, em 1941, se transformou 
num verdadeiro inferno.

Iosef Barsiuc ajudou a reconstituir as histórias dos que
sobreviveram a este inferno, para que não sejam esquecidas 

-
saram todos os deportados para a Transnístria. As localida-
des foram arruinadas, as pessoas foram forçadas a ir com a 
roupa do corpo durante o verão e sem vestimentas adequa-
das para uma região cujos invernos são rigorosos. Contraíram 
tifo, difteria, eram forçadas a trabalhos exaustivos. Resultado: 
centenas de mortos todos os dias.

Em Czernowitz foram descobertas 213 cartas escritas, no final
de 1941, por presos nos campos de concentração da Transnístria, 
clamando por ajuda. As cartas, interceptadas pelas autoridades 
romenas e esquecidas, mencionavam fome e falta de abrigo 
para enfrentar o frio rigoroso que provocaram mortes diárias.

Os cerca de 50 mil judeus que ficaram em Czernowitz foram
obrigados a viver no gueto com capacidade para 5 mil pessoas 
e quem não conseguia um teto sobrevivia ao relento. O gover-rr
nador nomeado pelas autoridades romenas tinha poder de de-
cisão sobre as pessoas que deveriam seguir para Transnístria. 

Depois da vitória das tropas soviéticas na batalha de Sta-
lingrado, em 1942/1943, a situação dos judeus da Bucovina e 
Bessarábia melhorou. Quando as tropas soviéticas ocuparam a 
Transnístria, em março de 1944, o número de deportados caiu. 

Na Transnístria sobreviveram cerca de 10 mil pessoas.
Em Czernowitz havia aproximadamente 150 mil judeus e 

Iosef Barsiuc calcula que 125 mil pessoas foram assassinadas 
em Bucovina, capital e arredores. Infelizmente não há núme-
ros exatos desse genocídio.

UM HOLOCAUSTO 
ESQUECIDO: 
O GENOCÍDIO 
NA REGIÃO DA 
TRANSNÍSTRIA
Texto escrito a partir de um artigo de Birgit Gortz e Petre M. Iancu,
publicado em DW Focus Romenia. Tradução de Sorin Premisleaner (foto).
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Adventure 3818-8822
After School 3818-8862 | 8859
Ateliê de Artes 3818-8864 | 8887
Banca Hebraica 96172-2804
Banco Safra 3814-0876 | 3818-8857
Bar da Piscina 3818-8729
Bar da Sauna 3037-0344
Barbearia 3034-2456
Berçário 3818-8759
Biblioteca 3818-8826
Brinquedoteca 3818-8719
Cantinho Doce do Sr. Manoel  98945-0153
Casa Pilão 99680-8389
Central de Atendimento 3818-8888 | 8889
Centro de Preparação Física 3818-8762
Chaverim 3818-8876
Coco 99984-1774
Danças 3818-8870 | 8871
Dulca 3818-8900
Escola Alef Peretz 3093-0830
Escola Maternal e Infantil 3818-8938 | 8939
Espaço Bebê 3818-8711 | 8854
Espaço Gourmet 3818-8773
Espaço Lechaim 3818-8872
Esportivo 3818-8912 | 8911
Estacionamento GarageINN 3819-6360 | 3818-8847
Fisioterapia | FMU 3818-8720
Fit Center 3818-8903
Gemma Restaurante  2157-8612 | 3818-8895 

Hebraica Espaços e Locações  3818-8808 | 8813 | 8814
Hebraikeinu 3818-8867 | 8879
Jovens sem Fronteira 3818-8712
Médico | Ambulatório 3818-8906
Merkaz 3818-8874
Música 3818-8824 | 8780
Podologia | Vip Pés 3819-2467 | 8745
Recepção | Rua Alceu de Assis 3818-8783
Recepção | Rua Hungria 3818-8782 | 8929
Recepção | Piscina 3818-8753
Recreativo 3818-8853 
Restaurante Smokedeli 3818-8858
Sauna Masculina 3818-8779
Secretaria 3818-8806 | 8896
Segurança 3818-8880 | 8881 | 8873
Sindicância 3818-8937
Sinuca 3818-8766
Social | Cultural 3818-8812 | 8817
SPA | Cabeleireiro 3818-8843 | 8844
SPA | Recepção 3818-8735
Stand de Tiro 3818-8946
Sushi Tanabe 3205-2891
Presidência 3818-8828 | 8947
Teatro 3818-8841
Telefonista 3818-8800
Tênis 3818-8866 | 8777
Tesouraria 3818-8882 | 8883
Xadrez 3818-8837

Gemma Restaurante 22157-8612 | 33818-8895
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Mande sua foto no clube, queremos ver você aqui!
HEBRAICA DIA A DIA revista@hebraica.org.br
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GALERIA

FESTIVAL 
CARMEL 
40 ANOS!
Apesar da pandemia, conseguimos 
comemorar em grande estilo 
o 40o Festival Carmel. Toda a 
programação virtual teve um 
engajamento incrível, e a parte 
realizada no clube contou com 
rígidas medidas de segurança 
para preservar a saúde de todos.
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GALERIA

FIT CENTER TOP!
No dia 6 de dezembro, 
o Fit foi inaugurado,  
testado e aprovado 
por quem conheceu as 
instalações modernas. 
Com equipamentos de ponta 
e muita inovação, já está 
fazendo o maior sucesso 
e atraindo gente nova.
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GALERIA

PORTAS ABERTAS
No dia 8 de dezembro, a Casa 
Pilão realizou um soft opening 
para marcar a inauguração do 
espaço em frente à Escola Alef 
Peretz. Vale a pena conhecer 
as novas instalações e o 
cardápio, que está muito mais 
variado e cheio de novidades.
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CHANUKIÁ COM 
ACENDIMENTO 

ESPECIAL

GRADUAÇÃO 
NO ESPORTE

Este ano, para celebrar 
Chanuká, a Hebraica 

convidou um rabino para 
o acendimento de uma 

vela por dia no clube, 
com transmissão ao vivo 

pelo Instagram. Michel 
Schlesinger, Berale 
Schildkraut, Eliahu, 

Rogério Cukierman, Noach, 
Shammah e Berel Weitman 

nos honraram com  
sua presença. A terceira 

vela foi acesa pelos 
dançarinos do Carmel.

O grupo de Krav Magá 
encerrou o ano com a 

promoção de faixas, no dia 
12 de dezembro, no ginásio 
poliesportivo da Hebraica, 
seguindo os protocolos de 

segurança contra a Covid-19.

GALERIA
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GALERIA

TRANSMISSÃO 
AO VIVO

FUTSAL PARA 
A CRIANÇADA

A Confederação Brasileira Macabi 
(CBM) e a equipe do Festival Carmel 
participaram de forma virtual  
do acendimento de uma vela  
de Chanucá diretamente no 
Kotel, em Jerusalém, no dia 13 de 
dezembro. A Hebraica SP recebeu a 
visita do vice-cônsul, Aviel Avraham.

Os pequenos do futsal tiveram 
a oportunidade de participar 
de um torneio interno 
informal que aconteceu  
no clube, seguindo todas  
as medidas de segurança.  
“Foi uma ideia maravilhosa  
e um alento nesse momento 
tão difícil. Principalmente 
para as crianças convidadas 
que não estão no competitivo 
e tem pouquíssimas 
oportunidades de disputar 
campeonatos. Estamos todos 
muito gratos pelo esforço  
da Hebraica de seguir até  

 
de um dos participantes.
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1. Almoço da 
Confederação Israelita 
do Brasil (Conib) 
em homenagem ao 
ministro e presidente 
do Supremo Tribunal 
Federal, Luiz Fux.

2. Rav Sany recebeu 
o presidente da Conib, 
Claudio Lottenberg,  
no seu talk show,  
em parceria  
com a Hebraica.

3. Orgulho das nossas 
medalhistas do vôlei: 
Sophia Levy, Gabi 
Efrain e Marina Finkel.

4. Parabéns  
ao vencedor  
da Copa Shalom,  
Joel Rechtman.

5. Acendimento  
das velas de Chanucá 
na sauna da Hebraica.

6. A associada Priscila 
Sister presenteou  
o presidente do  
clube com um  
quadro que retrata 

7. Marina Mermelstein 
Boruchowski e Miriam 
Lefevre Lewensztajn.

8. Luiz e Bruno 
Piepszyk prestigiando 
o restaurante Gemma.

9. Paty Lisbona  
Fuchs depois de 
aproveitar o jogo  
nas quadras de areia. 

10. O presidente, 
Daniel Bialski,  
recebeu a visita dos 
pequenos da Escola 
Maternal da Hebraica.

1
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AUDITORIA DE CONDOMÍNIOSADVOCACIA

AUDIÇÃO
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INDICADOR PROFISSIONAL

CIRURGIA PLÁSTICA ESCOLA

ENGENHARIA INTEGRADA

ESTOMATOLOGIA

FARMÁCIA

GASTROENTEROLOGISTA
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INDICADOR PROFISSIONAL
ORTODONTIA ORTOPEDIAODONTOLOGIA

PSIQUIATRIA REUMATOLOGIA

COMPRAS E SERVIÇOS
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94757-1320         
94749-9649
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Floriano Pesaro
SOCIÓLOGO
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Floriano Pesar
SOCIÓLOG

FLORIANO EM DEBATE

N este novo ano que se inicia há, majoritariamente, um 
sentimento entre todos nós: o desejo pela vacina con-
tra o vírus Sars-Cov-2, a Covid-19. Independentemente 

de paixões políticas, sabemos que apenas o sucesso da ci-
ência nos livrará dessa lamentável roleta-russa – onde até 
mesmo jovens com boa saúde podem desenvolver quadros 
perigosos do coronavírus – e nos devolver aos braços e abra-
ço de nossos amigos e familiares. Enquanto os cientistas e 
as autoridades sanitárias trabalham para que essa realidade 
chegue ao nosso alcance, podemos explorar um pouco da 
história por trás da capacidade inovativa que leva ao desen-
volvimento de maravilhas como a vacina contra a Covid-19 e 
como, em boa parte delas, os judeus imprimem suas digitais.

Iniciemos com a vacina desenvolvida pela farmacêuti-

BioNTech. O homem por trás do senso de urgência que 

judeu nascido no nordeste da Grécia. Bourla viu na parce-

-
-

Tech para os Estados Unidos e para o Reino Unido. 
Temos mais um exemplo bem-sucedido no desenvol-

vimento da vacina. O laboratório estadunidense Moderna, 

-
-
 

Universidade Ben-Gurion do Neguev, no sul de Israel.
Esses dois exemplos mais recentes de invenções mar-

-
tam a um conjunto que representa quase a metade das 
inovações disruptivas entre meados do século XIX e o XXI. 
Desde inovações sociológicas e políticas, como o Manifesto 
Comunista e o trabalho vencedor do Nobel de Economia 

-
-

-
guns elementos para essa resposta baseado, em especial, 
nos motivos que levam os judeus a estarem por trás de boa 
parte das invenções do entre século 1847-1947. Lebrecht 

hábito pelo estudo, segundo o autor, tem origem no intenso 

-
ado nos rituais práticos fora, forçosamente, substituído pelo 

-
siedade no sentido da inquietude que as perseguições aos 

a oportunidade de um ambiente estável para nos desenvol-
vermos e nos atermos a determinado grupo de atividades. 

artistas, intelectuais, compradores e vendedores de terras, 

O povo que inova e muda 
os rumos do mundo
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O nosso tesouro: a Hebraica

Avi Gelberg
PRESIDENTE DA MESA DO CONSELHO

Am Israel Chai 
Shalom

E ra uma vez um judeu austríaco que viu em sonho que na cidade de 
Viena, debaixo de uma ponte, existia um tesouro precioso. Ele foi até 

-

algo. Nesse ínterim, um soldado cruzou a ponte e viu o judeu de pé pen-
sando. Logo perguntou: “O que você está fazendo aqui? O que está procu-
rando?” O judeu contou ao soldado seu segredo, pedindo que o ajudasse 
em sua busca pelo tesouro, prometendo dividi-lo quando o encontrasse.                                                     

O soldado respondeu que ele estava errado em relação ao sonho: 
“Também vi em meu sonho que na casa de um certo judeu, em certa ci-
dade, ali no porão, estaria um tesouro precioso”. O nome e a cidade eram 
exatamente os daquele homem. Imediatamente, o judeu pegou uma car-
roça puxada por dois cavalos bravos e correu de volta. Chegando em casa, 
desceu ao porão e encontrou o tesouro lá. Muitas vezes o tesouro está em-
baixo do nosso nariz, mas não enxergamos. Nós procuramos em outros lu-
gares, às vezes longe, viajando o mundo, quando, de verdade, ele está aqui. 

O nosso tesouro, da nossa coletividade, é a nossa Hebraica. Muitas ve-
zes não percebemos como ela está linda, bem cuidada, com muita alma 
e dedicação. Com essa pandemia, que nos limitou e impediu de realizar 
viagens e buscas, descobrimos que nosso tesouro está aqui. Ando no clu-
be e vejo tanta coisa maravilhosa que temos, parque aquático, quadras 
de areia, academia nova... Clube lindo com tanta gente bonita, com tanta 
gente que é praticamente nossa família, e me pergunto como às vezes 
passamos batido por esse patrimônio.

Presidente Daniel Bialski e equipe, obrigado por lapidarem esse pa-
trimônio; presidente Fernando Rosenthal e equipe, parabéns por serem 
eleitos para dar continuidade a esse lindo trabalho, e boa sorte.

Para nossos sócios, obrigado por acreditarem nesse trabalho, obri-
gado por nos ajudarem a ter um novo estatuto que deixará ainda mais 
ágil e moderno o nosso clube, o nosso centro comunitário. E a quem 
ainda não faz parte, convido a desfrutar desse lindo tesouro. Não pre-
cisa ir longe, ele está aqui do lado. Feliz 2021 a todos e vamos sempre 
agradecer ao que temos para fazer deste ano um ano melhor, com 
cuidado à saúde e com boas notícias sempre.
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Trabalhar no  
clube enquanto  
degusta um  
cafezinho.

⦁ Espaço profissional, silencioso e climatizado;
⦁ Salas de reunião e call, armários, 
 internet de alta velocidade e impressora; 
⦁ Cozinha completa e área de descompressão.

Merkaz é uma rede de empreendedores da comunidade 
judaica, com espaço de coworking dentro do Clube Hebraica. 
Nele você desfrutará de uma infraestrutura completa, 
inclusive de um delicioso café sempre fresquinho.

CONHEÇA O MERKAZ.  
DESENVOLVA SUA EMPRESA  

JUNTO A COMUNIDADE.

merkaz.com.br

TENHA SEU ESCRITÓRIO DENTRO DO CLUBE
O lugar ideal para quem quer ter um espaço profissional e reservado de trabalho, 
com toda a infraestrutura do clube. Tenha acesso à rede e iniciativas Merkaz.
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