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 Manutenção

Carnê 2017
No mês de dezembro, os
mantenedores – exceto os
que já aderiram ao plano de
quitação definitiva –, estão
recebendo o carnê anual
para pagamento das mensalidades de 2017. Aqueles
que optarem pelo pagamento em parcela única terão
8% de desconto.

Venha ser um voluntário
Durante uma conversa informal com minha amiga e colaboradora Clara Kochen e meus colegas da
diretoria, percebemos a necessidade de humanizar
o atendimento às famílias no momento de perda
e sepultamento de um ente querido.
Assim, resolvemos implantar o voluntariado da
nossa entidade, procurando formar um grupo
de pessoas que tenham vontade de consolar
e apoiar emocionalmente os enlutados com a
ajuda de boas palavras e até orientação, quando
solicitada ou necessária.
Tivemos a sorte de ver nossa ideia acatada
pelo psiquiatra David Levisky e sua esposa Ruth

Levisky, psicóloga, que iniciaram a elaboração
de um programa de treinamento no qual estão
previstos encontros e palestras para formar um
grupo de trabalho diferenciado na área do luto.
Aos que se interessarem em colaborar, peço
que se juntem a nós e venham fazer parte desse
projeto que vai consolidar os serviços prestados
pela Chevra, acrescentando suporte e apoio aos
enlutados. Entre em contato conosco pelo e-mail
faleconosco@chevrakadisha.org.br.
Venha ser um voluntário.

Para quem está em débito
com a manutenção, a diretoria oferece condições
especiais de negociação e
adesão imediata à quitação
definitiva.
Mais informações em: faleconosco@chevrakadisha.
org.br ou pelo telefone (11)

Claudio Hirschheimer, Presidente

3329-7070.
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“Gestão financeira eficaz é fundamental”
Diretor tesoureiro há mais de 10 anos, Luiz Gornstein fala sobre a necessidade
do planejamento de longo prazo
Acervo Chevra

Há mais de 10 anos, Luiz Gornstein integra
a diretoria da Chevra como voluntário. No
período, sempre atuou como tesoureiro da
entidade, contribuindo com sua experiência
profissional na área de administração de
empresas. Sócio da Ipsis, indústria gráfica,
ele fala nessa entrevista sobre os cuidados
com a gestão financeira da entidade.

 Qual é o principal desafio financeiro
de uma entidade como a Chevra?
Considerando que, a médio prazo, a instituição deixará de contar com os recursos
provenientes da manutenção mensal, uma
vez que o valor hoje está embutido no custo
da cessão de campa, além do fato de que,
com o passar das gerações, muitas sepulturas ficam sem mantenedor, nosso desafio
é estabelecer um planejamento financeiro
eficaz, de forma que o dinheiro que arrecadamos atualmente não se desvalorize e
garanta, no futuro, aquele recurso que vai
desaparecer.
 Por isso a implantação do Fundo
Perpétuo?
Exato. Entre o final de 2004 e 2005, implantamos o fundo, similar ao conceito
americano de endowment, administrado por
um conselho de especialistas voluntários do
mercado financeiro que buscam os melhores
investimentos para formar um patrimônio
perpétuo para a instituição.

 Qual é o orçamento mensal da
entidade?
Para a manutenção dos cemitérios
israelitas, nosso gasto é de R$ 1 milhão e 300 mil mensais. Recolhemos
todos os impostos e taxas aos quais
somos submetidos.

 O que a atuação como voluntário da
Chevra lhe trouxe de positivo?
A grande satisfação é ajudar em um dever
religioso importantíssimo, que é o sepultamento de acordo com as tradições judaicas,
para o qual, por motivos óbvios, não receberemos agradecimento.
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 Saúde emocional
Alunos da Escola Municipal Deputado Cesar Arruda Castanho em visita monitorada ao Cemitério Israelita do Butantã, na tarde do último dia 21 de novembro. O estudo do
meio integra o projeto “Amigos do Zippy”, promovido pela
Associação pela Saúde Emocional de Crianças - Asec, que

prepara os pequenos para lidar com os sentimentos de perda e mudança.
“É importante para a formação delas, desenvolver habilidades específicas
para a adaptação e superação de transformações irreversíveis”, explica o
professor Fabiano Caiuby. Segundo ele, a visita ao cemitério é uma forma
de vivenciar e refletir questões como a superação da morte e do sentimento de culpa que envolve a perda de um familiar, além de aprender sobre
como diferentes culturas encaram a morte e celebram seus antepassados.

No período entre 20 e 31 de janeiro próximo, estará aberto
o processo eleitoral na Chevra para o triênio 2017-2020.
Serão eleitos novos integrantes para a Diretoria Executiva e
Conselhos Deliberativo e Fiscal.
Para pleitear a diretoria é necessário se inscrever por meio de
uma chapa composta por dez nomes, que será eleita pelo atual
Conselho Deliberativo. Este, por sua vez, terá 50% de seus membros substituídos. O Conselho Fiscal também será escolhido por
meio de chapa, com cinco nomes – três titulares e dois suplentes.
Para todos os cargos, podem se candidatar e votar somente
os sócios titulares da entidade – aqueles que possuem reserva
em algum dos campos-santos israelitas há mais de um ano e
estão com as obrigações sociais em dia.
As inscrições devem ser feitas no período definido acima,
por meio de formulário próprio, que pode ser solicitado na
secretaria da Chevra ou pelo e-mail adriane@chevrakadisha.
org.br. O registro das candidaturas será na sede administrativa
(R. Pedroso de Morais, 457/Cj.501 – Pinheiros), de segunda
a sexta-feira, das 10h às 16h.

Sede nova completa um ano
Em novembro, a Chevra
completou um ano em seu
novo endereço no bairro
de Pinheiros (foto). Coincidentemente, foi quando a
presidência assinou a escritura definitiva de compra do
conjunto comercial.
Mais apropriada às necessidades administrativas
da entidade, a sede atual
contribuiu para a redução
de custos operacionais e
otimização da estrutura
funcional, além de facilitar
o acesso dos usuários, já que
está numa região bem servida por transporte público, próxima às
estações de metrô Faria Lima e Fradique Coutinho.
A sede antiga, na rua Prates, foi adquirida em agosto pela igreja
adventista.

Gustavo Gerchmann

Definidas datas do
processo eleitoral
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Confira no quadro abaixo as datas no período de dezembro a abril de 2017, nas
quais, por motivos religiosos, os cemitérios israelitas fecham para visitação.

 Yurtzait

Donativos resultam
em benfeitorias
A Chevra informa as famílias sobre o
aniversário de morte (Yurtzait) de todos
os sepultados e os respectivos horários de
acendimento de velas in memorian. Nessas
ocasiões, é comum os parentes fazerem
uma doação (tzedaká) em homenagem aos
que se foram.
A diretoria agradece imensamente pelos
donativos recebidos ao longo do ano. Os
recursos serão investidos em benfeitorias
nos cemitérios.

Calendário
Gregoriano

Festividade

Data Hebraica

Dia da semana

1º/12/2016

Rosh Chodesh Kislev

1º Kislev

Quinta-feira

25 /12/2016
a
31/12/2016

1º Chanuká
a
8º Chanuká

25º Kislev
a
2º Tevet

Domingo
a
Sábado

1º/01/2017

Confraternização
Universal /
8º Dia de Chanucá

3º Tevet

Domingo

26/02/2017

1º Rosh
Chodesh Adar

30º Shvat

Domingo

27/02/2017

2º Rosh
Chodesh Adar

1º Adar

Segunda-feira

28/02/2017

Carnaval

2º Adar

Terça-feira

01/03/2017

Cinzas

3º Adar

Quarta-feira

12/03/2017

Purim

14º Adar

Domingo

13/03/2017

Shushan Purim

15º Adar

Segunda-feira

28/03/2017
a
27/04/2017

1º Rosh
Chodesh Nissan
a
2º Rosh Chodesh Yar

1º Nissan
a
1º Yar

Terça-feira
a
Quinta-feira

