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Medidas preventivas guiam
gestão em meio à pandemia
falecimento durante o Shabat ou feriados
judaicos, garantindo estrutura total de
atendimento em caso de volume anormal
de sepultamentos.
Reprodução

Diante da pandemia do novo coronavírus, que assola o país desde o mês de
março, a diretoria da Chevra Kadisha, sob
a presidência de Mauro Zaitz, adotou medidas temporárias restritivas, no intuito
de prevenir a disseminação da Covid-19,
atendendo as determinações das autoridades da área da saúde.
Tais ações, ainda em vigor, garantem
o pleno atendimento da comunidade,
que colabora entendendo a gravidade
da situação e cumprindo as orientações
extraordinárias relativas a sepultamento
e realização de cerimônias in memorian.

Sepultamentos
O acompanhamento de sepultamentos
está restrito a 10 (dez) pessoas, no máximo, conforme orientação do Serviço
Funerário Municipal.

Equipe
Foi reforçada a compra de EPIs (equipamentos de proteção individual) para
os funcionários.

Emergência
A entidade se preveniu para o risco de
emergências, especialmente para casos de

Gestão
Foram adotadas as melhores ferramentas
online que permitem reuniões da diretoria
e entre diretores e conselheiros por meio
de videoconferência.

Manutenção
As equipes de portaria e vigilância dos
cemitérios, bem como os serviços de manutenção de áreas verdes e limpeza foram
mantidos, para preservar a segurança, o
paisagismo e a higiene dos campos santos.

Fechamento das unidades
Os cemitérios israelitas foram fechados no
mês de março, por tempo indeterminado,
reabrindo para visitação em setembro, mediante prévio agendamento. Desde outubro
último, a abertura para visitação retornou
à normalidade.

tura, colocação de displays de álcool gel
em vários lugares, restrição de acesso a
ambientes sem ventilação, fechamento da
casa de orações e do salão principal, além
da suspensão dos velórios.

Serviços administrativos

Canais de comunicação

Os serviços de atendimento para venda de
reservas, quitação definitiva e segunda via
de boletos passaram a ser realizados remotamente, por funcionários em home-office,
assim como as funções administrativas e
financeiras. Todos devidamente em horário
comercial e prestando atendimento por
meio do número de telefone e e-mail de
contato da Chevra.

A pandemia evidenciou a importância
dos mantenedores atualizarem seus dados
cadastrais, especialmente e-mail e número no Whatsapp, para uma comunicação
direta e eficiente com a instituição. Utilizamos também as ferramentas digitais
para informar a comunidade sobre todas
as medidas, tanto na página @chevrasaopaulo no Facebook como em nosso site,
chevrakadisha.org.br.

Ações sanitárias
Como medida sanitária, foi suspensa a
distribuição de kipot - os visitantes devem
trazer sua própria kipá ou vestir chapéu
ou boné para acompanhar um enterro.
Também adotamos: medição de tempera-

‘Chevra Kadisha Informa’
Optamos por suspender a versão impressa
– as quatro edições do ano deste informe
institucional estão disponíveis no formato
digital no site chevrakadisha.org.br/pdfa/.
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Honramos a pessoa ausente na data de aniversário do falecimento com visitas ao túmulo, orações e
acendimento de uma chama por 24 horas
Claudia Mifano

Clara Kochen,
Presidente
do Conselho

falecidos, visitando suas se-

orações e se eleva o pensamento rumo

pulturas e levando-lhes flores.

à lembrança da pessoa ausente. É o

No judaísmo é anualmente,

Deliberativo da
Chevra Kadisha

chamado Yurtzait.

na data do falecimento, que

Assim, o costume dessa comemoração

se fazem visitas ao túmulo,

deve ser seguido pelos familiares, na

Faz parte de todas

data do aniversário do faleci-

as culturas homena-

mento no calendário hebraico

gear as pessoas fa-

(consulte em chevrakadisha.

lecidas, entretanto

org.br), com o acendimento
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As velas têm o significado de

todo o mundo, no

trazer luz e paz para a alma

modo de fazê-lo.

do falecido. As orações elevam

Assim, várias civilizações e grupos popu-

o pensamento rumo à vontade

lacionais de diferentes origens comemora-

de Deus e fazem meditar sobre

hi
do

ram e comemoram, de distintas formas e

seus incontestáveis desígnios.

du

com rituais peculiares, a memória daqueles

E os donativos materializam

que faleceram.

honra e homenagem à memó-

O Dia de Finados é o dia instituído pelo
cristianismo para lembrar dos familiares

Regularize sua
manutenção

Carnês 2021
Entre dezembro e janeiro,

A diretoria oferece condições

enviamos aos mantenedores

especiais de negociação e ade-

– exceto aos que já aderiram

são imediata ao plano de quita-

ao plano de quitação defi-

ção definitiva, para quem está

nitiva –, o carnê anual para

em débito com a manutenção.

pagamento das mensalida-

Entre em contato pelo e-mail

des de 2021. Aqueles que

faleconosco@chevrakadisha.

optarem pelo pagamento

org.br ou pelo telefone (11)

em parcela única terão 5%

3329-7070.

de desconto.

está entre nós.

Reprodução
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ria do ente querido que já não
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 Reserva

Biografia retrata
patrono da comunidade
judaica paulista

Cessão de uso
de campas é
exclusiva da
Chevra
Acervo Chevra

O autor, Roney Cytrynowicz, também escreveu o livro comemorativo dos
85 anos da Chevra Kadisha, publicado em 2008
Doador do terreno na zona sul da capital
onde, em 1919, a comunidade ergueu o
Cemitério Israelita de Vila Mariana, o primeiro campo santo judaico do estado de
São Paulo, o empresário de origem lituana
Maurício Klabin (1861 - 1923) é tema de
biografia recém publicada pelo historiador
Roney Cytrynowicz.
‘Maurício Klabin – empreendedor e pioneiro da indústria brasileira, da comunidade
judaica e da família Klabin-Lafer’ relata a
história do fundador da Companhia Fabricadora de Papel, atual Klabin S/A, maior produtora e exportadora de papéis do Brasil.

A edição caprichadíssima, da editora
Narrativa-um, reúne com esmero uma
gama de documentos, anúncios de
jornais e fotos da família do biografado
e da São Paulo do início do século 20.
Cytrynowicz é autor, entre outras
obras, do livro comemorativo dos 85
anos da Chevra Kadisha, publicado
em 2008.
A biografia está à venda na Livraria
Sefer (Al. Barros, 735 – Santa Cecília)
e também pode ser adquirida na loja
online (www.sefer.com.br/mauricioklabin/1/), pelo valor de R$ 70,00.
A aquisição de uma cessão de uso
perpétuo de campa nos cemitérios israelitas é feita exclusivamente na Chevra
Kadisha – Associação Cemitério Israelita
de São Paulo.

Divulgação

Reprodução

A entidade não tem vendedores nem
representantes e eventual transferência
de cessão de uso deverá ser tratada junto
à administração da entidade, conforme
rege o Estatuto.

Frente e verso da obra

Em caso de dúvida ou interesse em
adquirir uma reserva, entre em contato
pelo telefone (11) 3329-7070 ou pelo email faleconosco@chevrakadisha.org.br.

EXPEDIENTE – Coordenação: Boris Ber. Edição: Roberta Jovchelevich (Mtb. 22.908). Projeto gráfico e diagramação:
Formato Editoração e Design.
• ACISP (sede administrativa): Av. Pedroso de Morais, 457 – 5º andar, cj. 501, CEP 05419-000 – São Paulo-SP – Brasil
Telefone (11) 3329-7070.
• Em caso de falecimento, entre em contato pelo tel. (11) 3329-7070 (opção 1) ou pelo celular (11) 99155-3550.
• Atendimento 24 horas, durante o Shabat e festas judaicas: (11) 99155-3550.
• www.chevrakadisha.org.br. Curta nossa página no Facebook @chevrasaopaulo
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Cemitérios fechados

Atualize seu
cadastro

Confira abaixo as datas entre dezembro/20 e março de 2021, em que, de acordo com a
Halachá (tradição judaica), não é permitido visitar os cemitérios.

Reprodução

 Comunicação

Para receber comunicados e boletos por meios digitais, mantenha
seus dados cadastrais atualizados,
especialmente e-mail e contato
por Whatsapp. Acesse nosso site
chevrakadisha.org.br ou ligue
para 11 3329-7070.

Calendário
Gregoriano

Festividade

Data Hebraica

Dia da Semana

11/12
a
17/12

1º
a
8º dia de Chanucá

25º Kislev
a
2º Tevet

Sexta
a
Quinta

14/01

1º Rosh Chodesh
Shvat

1º Shvat

Quinta-feira

28/01

“Tu” Bishvat (Ano
Novo das Árvores)

15º Shvat

Quinta-feira

12/02

1º Rosh Chodesh
Adar

30º Shvat

Sexta-feira

13/02

2º Rosh Chodesh
Adar

1º Adar

Sábado

26/02

Purim

14º Adar

Sexta-feira

27/02

Shushan Purim

15º Adar

Sábado

14/03
a
13/04

Rosh Chodesh Nissan
a
2º Rosh Chodesh Yar

1º Nissan
a
1º Yar

Domingo
a
Terça
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