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Chevra adota medidas
preventivas de saúde
Diante da pandemia do novo coronavírus, instituição cumpre determinações das autoridades competentes
enterro foi realizado no Cemitério Israelita do Butantã e – excepcionalmente –
filmado, garantindo aos familiares, que
diante das circunstâncias não podiam
estar presentes, a possibilidade de testemunhar a cerimônia, ainda que a distância.
“Pautamos nossa atuação
pelo apoio às famílias enlutadas e pela preservação dos
rituais judaicos de respeito e
honra ao corpo, dentro das
atuais limitações sanitárias.
Assim, garantimos aos que
perdem um ente querido a
possibilidade de sepultá-lo de
forma digna, de acordo com a
Halachá, porém tivemos que
limitar a 10 pessoas o número
de presentes a um enterro”,
esclarece Zaitz.
As medidas serão revistas ou
atualizadas, conforme orientação
do serviço funerário do município.
Acompanhe a página @chevrasaopaulo no Facebook ou acesse o site
chevrakadisha.org.br para ficar a par
de eventuais adequações.
Acervo Chevra

Tão logo foi declarada pela Organiza- deixar de atender aos casos sociais”, diz
ção Mundial da Saúde a pandemia do Mauro Zaitz, presidente da Chevra.
novo coronavírus, no último mês de
Como sociedade sagrada, a Chevra vem
março, a Chevra Kadisha de São Paulo prestando amparo espiritual e logístico a
adotou medidas emergenciais para lidar com a
dramática situação.
No intuito de prevenir a
disseminação da Covid-19
nos campos santos e cumprir as determinações das
autoridades competentes,
os cemitérios israelitas
fecharam para visitação
dias antes do início oficial da quarentena e foi
reforçada a compra de
EPIs (equipamentos de
proteção individual) para
os funcionários.
Sepultamento de turista argentino no Butantã
A entidade se preveniu
para o risco de emergências, espe- situações imprevistas que tragicamente
cialmente para casos de falecimento estão ocorrendo, como o caso de um tudurante o Shabat ou feriados judaicos. rista argentino que veio a falecer em São
“Passados três meses de pandemia, não Paulo, por complicações relacionadas ao
tivemos, até agora, nenhum problema novo coronavírus.
grave. Estamos superando os obstáculos
Em contato com a comunidade judaica
com dignidade, respeito e calma, sem da Argentina e os respectivos parentes, o
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Comunidade perde dois nomes importantes
do mundo da comunicação e das artes
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Câncer levou jornalista e diretor de teatro; ambos foram sepultados no Butantã
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Iacov Hillel (1949 – 2020)

Gilberto Dimenstein
(1956 – 2020)
2009, criou na internet o portal
Catraca Livre, referência na
divulgação de eventos culturais
gratuitos na capital.
Profissional destacado e respeitado, acumulou diversos
prêmios importantes, sendo
dois Esso de Jornalismo, dois
Libero Badaró de Imprensa e
um Jabuti de Literatura pelo
melhor livro na categoria nãoficção, em 1993, com “O Cidadão de Papel”.
Dimenstein deixa dois filhos,
a esposa, um neto, a mãe e
dois irmãos. O sepultamento foi
realizado no Cemitério Israelita
do Butantã.
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O escritor, educador e jornalista paulistano morreu na
manhã de 29 de maio, aos 63
anos de idade. Há nove meses,
ele havia descoberto um câncer
no pâncreas.
Nascido em agosto de 1956,
Dimenstein estudou no Colégio I.L. Peretz e se formou em
jornalismo na Faculdade Cásper
Líbero, em São Paulo. Começou
a carreira em 1977, colaborando com a revista Shalom, da comunidade, e logo ingressou no
jornal Folha de S. Paulo, onde
trabalhou por 28 anos, tendo
se destacado também como
comentarista da rádio CBN. Em

O diretor de teatro e iluminador Iacov Hillel morreu na
madrugada do último dia 2 de junho, em São Paulo, aos
71 anos, por complicações relacionadas a um câncer de
fígado descoberto em 2018.
Nascido em Haifa, Israel, Iacov se mudou para o Brasil
com a família, ainda criança.
Adulto, enveredou pelo mundo das artes. Foi diretor do
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, professor na Escola de
Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo (EAD/USP)
e assinou a direção e iluminação de vários espetáculos.
A cultura judaica era um tema presente em muitas das
obras encenadas por ele, como na versão brasileira do
musical juvenil ‘José e seu manto technicolor’, de Andrew
Lloyd Weber, que fez enorme sucesso nos anos 1980 no
teatro da Hebraica de São Paulo.
Um de seus trabalhos mais recentes foi a ópera ‘Pelléas
e Mélisande’, de Claude Debussy, encenada no Teatro
Municipal de São Paulo, em 2018.
Hillel deixa uma filha. O sepultamento ocorreu no Cemitério Israelita do Butantã.
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 Pandemia

‘Israel Bonds’
destaca
atuação da
Chevra

Cemitérios permanecem
fechados
Benjamin Steiner

e a limpeza, serviços esses que se mantêm
impecáveis nos cemitérios.
A Chevra Kadisha conta com a compreensão
da comunidade nesse momento delicadíssimo
que o mundo todo atravessa.

Com o distanciamento social necessário como medida
de prevenção ao
contágio pelo novo
coronavírus, a atual
gestão adotou ferramentas online que
permitem reuniões
da diretoria e entre
diretores e conselheiros por meio de
videoconferência.

Claudia Mifano

Fotos: Reprodução Folhapress

Reuniões virtuais

Zaitz: andamento normal ao trabalho

“Estamos dando andamento normal ao nosso trabalho”, afirma o presidente
Mauro Zaitz.
A mesma tecnologia é
utilizada na interação com
a equipe administrativa. Já
o atendimento ao público é
feito pelo e-mail faleconosco@chevrakadisha.org.br
ou pelo telefone (11) 33297070, de segunda a sexta,
em horário comercial.

A convite da representação
brasileira do ‘Israel Bonds’, títulos
do governo de Israel, o presidente
Mauro Zaitz escreveu um artigo
sobre a atuação da Chevra diante
da pandemia da Covid-19.
O texto foi publicado na newsletter internacional da instituição, que comercializa títulos do
governo israelense, cujos recursos
são investidos no desenvolvimento da economia, tecnologia
e infraestrutura do país.
Segundo a diretora no Brasil,
Eyla Benedykt, a escolha da Chevra entre outras entidades se deu
Reprodução internet

Em razão da crise sanitária,
os campos santos permanecem
fechados por tempo indeterminado para visitação e cerimônias
(shloshim, matzeivá, yurtzait).
Por determinação do serviço
funerário municipal, está suspensa a realização de velórios
e os sepultamentos não devem
reunir mais do que 10 pessoas –
homens precisam trazer a própria
kipá ou, caso não tenham, cobrir
a cabeça com chapéu ou boné.
Os serviços de atendimento
para venda de reservas, quitação definitiva e segunda via de
boletos estão sendo realizados
remotamente, por funcionários
em home office, assim como as
funções administrativas e financeiras.
As equipes de portaria e vigilância dos cemitérios, bem como os serviços de manutenção
de áreas verdes e limpeza, estão mantidos,
para preservar a segurança, o paisagismo

A Look inside the
Chevra Kadisha
during these
difficult times
Mauro Zaitz
Brazil
As soon as the World Health
Organization declared the pandemic
of the new coronavirus, the Sao
P l Ch
K di h d t d

pela sua já reconhecida atuação
exemplar e pelo entendimento da
situação delicada à qual a Chevra
teve que se preparar rapidamente, no contexto extraordinário
provocado pelo surgimento do
novo coronavírus (ver matéria
de capa).
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Faça sua pesquisa

Para pesquisar dados sobre conhecidos
que já partiram, como data e idade de
falecimento, nomes dos pais e cemitério
de sepultamento, acesse: chevrakadisha.
org.br e no menu ‘Localize’, do lado
direito da página, clique em ‘Encontre
uma sepultura’.

Feriados Judaicos
Confira as respectivas datas no período entre junho e setembro próximo em que, de
acordo com a Halachá (tradição judaica), não se deve marcar cerimônias nem visitar
os cemitérios.
Calendário
Gregoriano

Festividade

Data Hebraica

Dia da Semana

22/06

1º Rosh Chodesh Tamuz

30º Sivan

Segunda-feira

23/06

2º Rosh Chodesh Tamuz

1º Tamuz

Terça-feira

22/07

Rosh Chodesh Av

1º Av

Quarta-feira

05/08

Tu B’Av

15º Av

Quarta-feira

20/08

1º Rosh Chodesh Elul

30º Av

Quinta-feira

21/08

2º Rosh Chodesh Elul

1º Elul

Sexta-feira

19/09

1º Rosh Hashana 5781

1º Tishrei

Sábado

20/09

2º Rosh Hashana 5781

2º Tishrei

Domingo

28/09
a
19/10

Iom Kipur
a
2º Rosh Chodesh Cheshvan

10º Tishrei
a
1º Cheshvan

Segunda-feira
a
Segunda-feira

28/09

Iom Kipur

10º Tishrei

Segunda-feira
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