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Contas
aprovadas

Inadimplência é preocupante
Para garantir a preservação e o cuidado
diário dos quatro cemitérios israelitas de
São Paulo – Cubatão, Butantã, Embu e Vila
Mariana – no padrão de excelência, a Chevra Kadisha depende exclusivamente dos
recursos provenientes das mensalidades e
da cessão de espaços.

de Preservação, que consiste em uma reserva
monetária de longo prazo, para evitar que os
cemitérios israelitas, hoje tão bem conservados,
transformem-se em ruínas, como já acontece em
alguns locais da Europa e dos Estados Unidos.
Ao fazer uma reserva de campa, além de
eliminar a questão da escolha do terreno
Fotos: Assessoria de Comunicação

Funcionário lava sepultura: manutenção é diária
Diante da alta taxa de inadimplência, a
entidade oferece condições especiais de
negociação para quem está com débitos
em atraso. Esse acerto é muito importante
para equilibrar as contas dessa instituição
que, ao preservar a memória daqueles que
se foram, já está de olho no futuro.
É sabido que, com o passar das gerações,
com frequência, os túmulos dos antepassados acabam ficando sem mantenedor fixo,
gerando ônus para a entidade. Como forma
de se precaver dessa potencial inadimplência,
foi criado há alguns anos o Fundo Perpétuo

em um momento delicado e de dor, o mantenedor, automaticamente, colabora com a
preservação dos cemitérios judaicos.
Já o Plano de Quitação Definitiva é uma
opção interessante para quitar de uma vez a
manutenção permanente da sepultura (limpeza, jardinagem, segurança etc.) e ficar livre
de cobranças mensais, também investindo na
conservação dos campos santos.
Para quem tem pendências ou quer optar
pela reserva e/ou quitação definitiva, basta
entrar em contato, através do telefone 33297070, de segunda a sexta, das 8h às 15h.

Em assembleia geral ordinária
realizada no dia 27 de abril,
com a presença de diretores,
conselheiros e associados, foram
aprovadas as demonstrações
contábeis e financeiras da Chevra
referentes a 2014.
O Conselho Deliberativo reiterou
a aprovação das contas, após parecer favorável prévio do Conselho
Fiscal e dos auditores independentes. “Enaltecemos o fato de que
todos os que aqui estão têm uma
história ligada à Chevra. Vimos a
instituição crescer e chegar onde
está hoje mantendo sua importância no cenário comunitário”,
destacou a vice-presidente do
colegiado, Clara Kochen.
Ela aproveitou a presença de diretores e conselheiros para homenagear dois ativistas da comunidade
que partiram recentemente: Clara
Brenner e Fiszel Czeresnia.
Diretoria – O presidente do
Conselho Deliberativo, Wolfgang
Schoeps, anunciou a ida do secretário da mesa do colegiado,
Guilherme Faiguenboim, para a
diretoria, sendo substituído por
Claudio Luiz Sendyk.
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Chevra adota práticas ecológicas
Milton Kochen, diretor de patrimônio, fala sobre a valorização do meio ambiente no cuidado com os cemitérios
“A Chevra tem uma forte atuação eco- cupação com os recursos naturais é bastanlógica: não polui o ar, não contamina o te antiga, de modo que nos antecipamos
solo e recicla tudo o que pode”, ressalta à crise hídrica estruturando os nossos
Milton Kochen, diretor de patrimônio da cemitérios com modernos e econômicos
entidade.
Engenheiro civil,
Kochen, 57, compartilha sua atividade
no ramo de obras e
construção com o
trabalho voluntário
na Chevra, utilizando sua experiência
profissional para supervisionar e dirigir
a parte operacional
dos quatro cemitérios
israelitas.
A relação dele com
a Chevra é familiar e
de longa data: atuou
por 10 anos como
conselheiro antes de
entrar para a diretoria da instituição; seu
avô, Szyja Kochen,
Kochen: “Nos antecipamos à crise hídrica”
colaborou por muitos
anos com a entidade, e seus pais são dois sistemas de irrigação, utilização racional
nobres ativistas – ele diz ter como exem- da água e captação e armazenamento de
plo o pai, Marcelo, que foi presidente por água das chuvas. Hoje, tanto no Embu
dois mandatos e vice-presidente em oito como no Butantã, utilizamos água da Sagestões anteriores, e a mãe, Clara, atual besp apenas para uso e consumo humano.
vice-presidente do Conselho Deliberativo.
Nessa entrevista, concedida em seu escri-  Quais são hoje as práticas de caráter
tório no bairro de Pinheiros, ele fala sobre ambiental adotadas pela entidade?
as práticas sustentáveis na administração
Já há alguns anos procedemos à comdos cemitérios.
postagem de resíduos vegetais nos nossos
campos, diminuindo significativamente a
 A crise hídrica no Estado de São Paulo utilização de adubos e de herbicidas. Essa
preocupa a Chevra?
prática reduziu em muito a retirada de
A Chevra é uma entidade consciente e galhos e folhagens que, ao invés de ir para
focada no meio ambiente, portanto a preo- o lixo, agora voltam aos nossos jardins

na forma de eficiente e confiável adubo
natural. Graças a esse procedimento, no
próximo ano seremos totalmente autossuficientes nessa produção. A valorização
do meio ambiente nos faz dedicar especial
atenção ao campo santo do Embu, que se
situa em área de proteção de mananciais,
o que exige cuidados redobrados, levando
em consideração a preservação de sua
área de mata nativa onde há um bosque
de araucárias, além de outras espécies de
grande porte.
 Como a Chevra está se preparando para
o futuro?
Demonstrando plena consciência ambiental, a diretoria, no seu compromisso
de manter em caráter permanente o alto
padrão dos cemitérios, atua no sentido
de mecanizar e automatizar ao máximo
o trabalho de manutenção dos jardins e
sepulturas. A padronização da vegetação
ornamental, a normatização das pedras e
vários outros detalhes já estão evoluindo
nesse sentido e temos observado com orgulho que a qualidade dos nossos serviços
tem sido elogiada pelos visitantes.
 Qual o diferencial da Chevra na gestão
de cemitérios?
O diferencial de possuir enérgica gestão ambiental, o que demonstra nossa
responsabilidade perante a comunidade,
que pode ter certeza de que os cemitérios
israelitas de São Paulo são administrados
com total consciência ecológica, em que se
recicla tudo o que é possível e se adotam
práticas sustentáveis que não poluem o ar
e preservam o solo e os recursos naturais,
valorizando o meio ambiente e transmitindo esse exemplo e responsabilidade às
gerações futuras.
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Cultura e Educação

Estudo do meio
Alunos e professoras da Escola Alef (antigo Bialik) visitaram o
Vila Mariana na tarde de 4 de maio, onde foram recebidos pelo
historiador Roney Cytrynowicz, dentro do projeto da Chevra,
em parceria com as escolas judaicas, de levar ao conhecimento
dos estudantes os aspectos histórico, religioso, psicológico e
afetivo que uma visita ao cemitério enseja.
O grupo percorreu as alamedas do campo santo, aprendendo
sobre os estilos das sepulturas e conhecendo a história de vida
de algumas das personalidades ali sepultadas. Ao término, conheceram o Memorial, espaço museológico instalado na antiga
‘Casa de Tahara’, hoje desativada.
“Agradecemos a possibilidade de conhecer, junto de nossos alunos, o cemitério da Vila Mariana. Foi enriquecedor ouvi-los! Que
possamos repetir a visita por muitas e muitas vezes”, declarou
Simone Fridman Assayag, coordenadora de estudos judaicos da Alef.

Pesquisa internacional
Uma professora de geografia social da Universidade de Caen,
Normandia, esteve no Vila Mariana na primeira semana de maio,
interessada em conhecer e fotografar o campo santo para a pesquisa que desenvolve na instituição francesa.
Focada em cemitérios, a tese de doutorado de Camille Varnier
pretende mostrar como, internamente, os cemitérios – sejam
públicos ou particulares – podem refletir em sua organização
espacial as mesmas desigualdades sociais e marginalizações
presentes tão vivamente fora de seus muros.
Em São Paulo, ela veio também em busca de cemitérios fundados por imigrantes. “É uma maneira de tentar entender um
pouco a diversidade dessa cidade”, disse Camille, que prometeu
compartilhar a pesquisa.

Cinema nacional
Os cineastas Ricardo Kauffman (‘O abraço corporativo’) e Sérgio Roizenblit (‘O milagre de Santa Luzia’) durante gravações
no Butantã para o documentário “Encrenca”, no final de abril.
O longa-metragem vai contar a história das ‘polacas’, imigrantes judias do leste europeu ligadas à prostituição, que, à margem das entidades oficiais, se organizaram comunitariamente,
preservando as tradições judaicas nas cidades onde viveram
(São Paulo, Santos, Rio) nas primeiras décadas do século 20.
O filme é uma produção da Miração Filmes.
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 Vagas

Chevra
contrata

Calendário
Confira no quadro abaixo as datas no período de junho a setembro de 2015, nas quais, por
motivos religiosos, os cemitérios fecham para visitação.
Calendário
Gregoriano

Festividades
5775 / 5776

Data Hebraica

Dia da Semana

17/6/2015

1º Rosh Chodesh Tamuz

30º Sivan

Quarta-feira

18/6/2015

2º Rosh Chodesh Tamuz

1º Tamuz

Quinta-feira

17/7/2015

Rosh Chodesh Av

1º Av

Sexta-feira

31/7/2015

Tu B’Av

15º Av

Sexta-feira

15/8/2015

1º Rosh Chodesh Elul

30º Av

Sábado

16/8/2015

2º Rosh Chodesh Elul

1º Elul

Domingo

14/9/2015

1º Rosh Hashaná 5776

1º Tishrei

Segunda-feira

15/9/2015

2º Rosh Hashaná 5776

2º Tishrei

Terça-feira

o currículo, através do site,

23/09/2015
até
14/10/2015

Iom Kipur 5776
até
2º Rosh Chodesh Cheshvan

10º Tishrei
até
1º Cheshvan

Quarta-feira
até
Quarta-feira

preenchendo os campos do

23/9/2015

Iom Kipur

10º Tishrei

Quarta-feira

Fale Conosco em http://

27/9/2015

Véspera de Sucot

14º Tishrei

Domingo

chevrakadisha.org.br/fale-

28/9/2015

1º dia de Sucot

15º Tishrei

Segunda-feira

conosco/.

29/9/2015

2º dia de Sucot

16º Tishrei

Terça-feira

A Chevra está abrindo
vaga para auxiliar administrativo. São pré-requisitos:
Ensino Médio completo,
experiência no atendimento ao público e habilidade
em digitação. Dinamismo e
iniciativa são características de perfil desejáveis. Os
interessados devem enviar
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EXPEDIENTE – Coordenação: Boris Ber. Edição: Roberta Jovchelevich (Mtb. 22.908). Projeto gráfico e diagramação:
Formato Editoração e Design. Impressão: Spel Gráfica e Editora. Tiragem: 18.000 exemplares.
• ACISP (sede administrativa): Rua Prates, 435, CEP 01121-000 – São Paulo – SP – Brasil – Telefone (11) 3329-7070 – Fax (11) 3229-1281.
• Em caso de falecimento, entre em contato pelo tel. (11) 3329-7070 (opção 1) ou pelo celular (11) 7854-6312.
• Atendimento 24 horas, durante o Shabat e festas judaicas: (11) 7854-6312.
• Visite nosso site na internet: www.chevrakadisha.org.br.
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