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ideia deste livro nasceu em uma das reuniões mensais dos voluntários 
do Lev, um projeto do Beit Chabad Central que promove visitas a pessoas que 
têm di�culdade para sair de casa. Nessas visitas os voluntários levam aos visitados 
alegria, atenção e um sentido de pertencimento que lhes fortalece as esperanças.
Como de costume, estávamos discutindo sobre novas maneiras de ajudar a me-
lhorar o estado emocional e espiritual dos nossos visitados. Uma das voluntárias 
relatou o caso de uma senhora, sempre bastante deprimida, que �cara radiante ao 
participar de um documentário em que teve a oportunidade de relatar a sua vida.
Quem não gosta de falar sobre si? Como seres humanos, tendemos a lembrar das 
nossas boas passagens (Graças a D’us!), e diante da possibilidade de abrir uma 
janela para o passado, revivemos nossa juventude. Para muitas dessas pessoas, 
idosos, na sua maioria, que sentem já não ter um futuro, essa chance pode ser 
um verdadeiro presente.
Decidimos, então, que proporíamos aos visitados que nos contassem suas me-
mórias. Preparamos um pequeno questionário, que nos serviria de guia para 
entrevistá-los.

Introdução

A

memorias do coração_final.indd   3 17/07/13   09:56



4

O trabalho resultou em histórias comoventes, muitas delas bastante sofridas, 
quase todas de imigrantes que recomeçaram suas vidas aqui no Brasil, fazendo 
parte da história recente deste País. Bastante motivados, mostraram-nos fotos, 
cartas, recortes de jornais e todos os tipos de testemunhos de suas trajetórias.
Que material precioso, pensei. Imaginei, então, que compilar esses relatos em 
um livro poderia transformar-se em um valoroso legado para as gerações atual e 
futura, que teriam a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre suas pró-
prias raízes. 
Assim nasceu “Memórias do Coração”, uma obra realizada com muito amor e 
entusiasmo, que nos revela o interessante caminho percorrido pelos nossos que-
ridos visitados pelo Projeto Lev. 

Yael Alpern
Diretora do Projeto Lev
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ste livro é o primeiro de uma série de empreitadas em comemoração ao 
40º aniversário do Beit Chabad, que se completará em 27 de novembro de 2013. 
É com muita honra que escrevo estas linhas, pois nesses quase 40 anos nunca 
antes prefaciei um livro. Isso demonstra o carinho que sinto pelo Projeto Lev.
Na verdade, este Projeto oferece cura no sentido literal e entre aspas. Diaria-
mente, nas orações matinais lemos que visitas aos enfermos é um dos preceitos 
cujos frutos nos trazem benefícios nesta vida, mas o principal é guardado para o 
mundo vindouro.
Também nas orações diárias, no setor chamado Amidá, pedimos a cura. Trata-se 
do oitavo pedido, e sabemos que o número oito representa o sobrenatural. Fa-
çamos votos de que todos os que precisam de cura ou de “cura” sejam atendidos 
além das leis naturais.
Estou escrevendo logo após o Shabat em que lemos o segundo capítulo da obra 
intitulada “Ética dos Pais”, um dos volumes do nosso Talmud. Nele, consta que 
Rabi Yochanan ben Zacai teve cinco discípulos destacados, a quem lhes disse: 
“Saiam e vejam qual é o bom caminho que o homem deve trilhar”. 

Prefácio

E
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Eles pesquisaram e cada um trouxe uma resposta, e Rabi Yochanan preferiu a do 
Rabi Elazar: “Um bom coração, pois em suas palavras estão incluídas todas as 
outras respostas”. 
Bom coração, na língua sagrada do hebraico é ‘lev tov’. Lev é o nome do nosso 
Projeto, que de fato abrange muita coisa boa. As visitas e atividades do Projeto 
Lev proporcionam sorrisos, esperanças, uma segunda chance, um bom motivo 
para se arrumar, se animar, entre tantos outros benefícios. Ou, usando as palavras 
do mestre, na sua atuação estão envolvidas todas as bênçãos da vida.
Que vocês, visitados pelo Projeto Lev, continuem revivendo o passado e vibran-
do com o presente.
Que vocês, voluntários do Projeto Lev, continuem ganhando lições de vida e 
emoções fortes.
Agradeço ao Bom D’us, ao Rebe, ao Brasil, por nos proporcionarem paz e tran-
quilidade, e à Yael, Silvia, Betina e Dorothea, pela dedicação.

Rabino Shabsi Alpern
Diretor do Beit Chabad Central
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A vida acumula 
experiências

que memórias têm  
o dom de eternizar
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Abrão Dimant no dia de 

seu bar mitsvá, em 1982
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Abrão

brão nasceu em março de 1969. Filho caçula de Benjamin e Sara Di-
mant, quando criança Abrão queria tornar-se médico do resgate do corpo de 
bombeiros para realizar muitos salvamentos. Sua irmã, Slove, é a mais velha, 
seguida de Carlos e Rubens. 
Montar carrinhos e casas com brinquedos plásticos de encaixes era sua diversão 
predileta ao lado de Rubens, com quem mais brincava devido à proximidade 
de idades. 
“Ainda sou muito ligado a ele, falamos uma vez por semana pelo telefo-
ne. Ele mora em Ofakim, em Israel, e há dois meses nasceu seu décimo �lho.  
Faz uns seis anos que não o vejo, mas sempre mantemos contato. Me dou bem 
com todos meus irmãos que me cuidam e me querem bem”, comenta Abrão. 
Entre os acontecimentos da infância lembra de uma professora que, ao ver a ba-
gunça feita pelos alunos da classe, resolveu castigar todos mandando escreverem 
cinquenta vezes o nome da Porção da Torá, o que Abrão achou muito injusto já 
que não teve nada a ver com aquilo…
Desde pequeno Abrão observa o Shabat. Estudou na escola Talmud Torá, no 

A
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Lubavitch e depois na yeshivá de Petrópolis, onde permaneceu por dois anos e 
meio, até completar 20 anos.
Das boas lembranças visualiza seu avô materno que vinha visitá-los todas as ter-
ças-feiras e sempre trazia surpresas gostosas como balas ou chocolates.
Depois da yeshivá Abrão foi trabalhar com o irmão Carlos, hoje rabino, para 
ajudá-lo na loja de consertos de bicicletas que havia aberto na época na Rua 
Afonso Pena. “Eu sabia consertar algumas coisas”.
Antes de seu acidente, Abrão estava sempre saindo, passeando. Gostava de 
caminhar no Shabat para rezar e visitar outras sinagogas. Difícil era achar o 
Abrão em casa. 

Abrão com seus pais Benjamin e Sara
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Abrão

Trabalhou como free lancer em cashrut, sendo contratado como mashguiach por 
diversas instituições. Acompanhava os jovens do Netzah nos �nais de semana, 
quando iam para locais diferentes. 
Abrão tem transtorno bipolar, mantido sob controle com medicamentos apro-
priados e consultas semestrais ao psiquiatra. Anos atrás sofreu uma forte crise de 
depressão que o levou a uma internação em clínica psiquiátrica. Ele tinha 33 anos 
na época, era novembro quando tudo mudou em sua vida.
“O enfermeiro que me cuidava era muito ruim, me maltratava e negava-se a 
alcançar minha alimentação casher. Certo dia ele veio com um monte de remé-
dios na mão e me medicou por conta própria. Eu não quis engolir, mas ele me 
obrigou à força. Tive febre alta que não baixava nem com banho frio nem com 
medicamentos. Descobri mais tarde que permaneci em coma durante alguns 
meses. Passei por cinco hospitais para tentarem me diagnosticar, estava paralisado 
nas pernas e com a fala difícil ao sair do coma. Tive encefalite e desde então estou 
preso à cadeira de rodas.”
Atualmente o tempo do Abrão é preenchido semanalmente com exercícios rea-
lizados por uma dupla que investe em seu bem-estar e o auxilia a ter um melhor 
condicionamento: a fonoaudióloga e o �sioterapeuta que o acompanham desde 
2004.
“Meu �sioterapeuta é como um amigo, bom conselheiro. Sempre diz que te-
nho que agradecer a D’us por não ter tido uma meningite ou algo semelhante 
que pode deixar sequelas muito graves. Apesar de meu progresso lento, não 
teria nenhuma esperança se meu caso fosse mais grave, e graças a D’us, nada 
afetou minha cabeça. Ele frisa sempre que minha recuperação só depende de 
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mim, e que as chances são boas. Hoje consigo caminhar na sacada de nossa casa 
apoiando-me nas barras que meu pai instalou, desço as escadas segurando no 
corrimão e faço exercícios na bicicleta especial que meu pai montou na o�cina 
de bicicletas, no térreo de nossa casa, para melhorar meu equilíbrio. 
No Shabat dependo de alguém para vir me buscar e empurrar minha cadeira para 
poder ir à sinagoga. Quando essa pessoa não vem, acaba sempre esquecendo de 
avisar e me deixa esperando todo arrumado. É chato, mas não há nada a fazer. 
Isto gera uma ansiedade em mim todos os Shabatot. Meu pai é idoso e não tem 
forças para empurrar a cadeira de rodas.”
Para ocupar o tempo Abrão lê livros, assiste televisão e vê �lmes em DVD. Costu-
mava ir à Unibes, que apesar de ser próxima à sua casa, não há quem o leve até lá. 
Sente falta das atividades da instituição que lhe davam bastante coordenação mo-
tora e, das quais, infelizmente teve que abrir mão. Mas ele se adaptou rapidamente 
e agora lava louça, tira a mesa do café da manhã e coloca a do almoço, organiza a 
cozinha e, desta forma, mantém movimentos para coordenação motora. 
“Hoje em dia não tenho muitos amigos e quase não saio de casa. Mas tenho um 
amigo, o Cecil Montak, que me visita praticamente todas as semanas e quando 
não pode vir me liga avisando. Posso falar que ele é um amigão. Algumas vezes 
saímos para passear. Ele sabe levar bem minha cadeira e tem forças para me 
‘aguentar’.
Muitas vezes balanço em minha fé. Fico pensando por que D’us permitiu que 
isto acontecesse comigo e me deixou doente e preso a uma cadeira de rodas. 
Penso que se D’us é tão bom, por que ele não faz um milagre para que eu possa 
sair andando. Por outro lado, preciso agradecer, eu poderia estar em uma situa-
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ção bem pior. Acho normal que esses pensamentos negativos às vezes invadam 
minha mente, embora tente desviá-los e pensar positivamente.
Recebo visitas do Projeto Lev desde que ele foi criado. Aliás, a Yael sempre en-
fatiza que fui o primeiro visitado, e que o Projeto foi desenvolvido por minha 
causa, para poder ajudar outras pessoas também, levando mais otimismo aos que 
têm di�culdades para sair de casa ou que estão desanimados ou um tanto soli-
tários. As visitas do Projeto Lev 
me distraem e paro de pensar no 
estado em que me encontro. Te-
nho vários momentos agradáveis 
e os devo às voluntárias”. 

Abrão
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Anita com seus 
pais e irmão
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Anita

eu nome é Anita Sister e nasci na Rússia em 1919. Meu pai tinha o 
costume de escrever para os tios que já estavam no Brasil contando sobre a situa-
ção que estavam vivendo. Logo em seguida eles nos chamaram, e após um ano 
meu pai, minha mãe, eu, com oito anos, e meu irmão, com quatro, chegamos 
no Brasil.
Os tios e primos moravam no bairro do Brás, mas lá não havia escola judaica, só 
no Bom Retiro, na Av. Tiradentes. Eu e uma turma íamos de bonde até a escola, 
onde ensinavam português, idish e hebraico, e na volta passávamos no Jardim da 
Luz para apanhar coquinhos.
Meu pai era um homem culto, tanto no aspecto laico como religioso (foi gabai 
na sua sinagoga). Mamãe era dona de casa, muito digna, exigente e austera, a 
perfeita idishe mame.
Ainda muito jovem fui trabalhar nas Lojas Brasileiras, fundada pela família Bas-
baum, com 24 �liais no Brasil. Exerci a função de caixa geral de quatro lojas: 
duas em S. Paulo, uma em Ribeirão Preto e uma em Santos. Trabalhei lá durante 
dez anos, que foram como uma faculdade para mim, pois além de caixa, ajudava 

M“
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Anita Sister (sentada) com sua família, 
no casamento de um de seus nove netos
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Anita

na contabilidade e no departamento pessoal. En�m, foi um aprendizado!
Após esse tempo trabalhando saí para ter o primeiro �lho. Tenho quatro �lhos, 
nove netos, dez bisnetos e mais dois a caminho, se D’us quiser.
Mais tarde trabalhei por conta própria, tivemos uma loja de confecção por 30 
anos, e agora sou aposentada.
Tenho problemas nos pés e só saio quando meus �lhos ou netos vêm me buscar. 
Aos domingos jogo tranca na Hebraica, leio o jornal “O Estado de S. Paulo” e 
faço palavras cruzadas. 
Fico muito feliz ao receber as visitas das voluntárias do Projeto Lev, são muito 
agradáveis e simpáticas, estou até fazendo propaganda para minhas amigas e co-
nhecidas!

“
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Catalina com seu 
marido, mãe e filhos
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Catalina

atalina Avella nasceu em S. Paulo, em junho de 1930. Sua mãe, Maria, 
assim como suas irmãs So�a e Ana, vieram de uma família que percorreu todo 
o leste europeu. Elas nunca chegaram a um acordo sobre onde cada uma havia 
nascido, mas viveram por bastante tempo na Ucrânia, Polônia e Iogoslávia antes 
de imigrarem para o Brasil, em 1924. 
Maria casou-se com Miguel, e dessa união nasceram dois �lhos e duas �lhas, 
Adriano, Miguel, Vitória e Catalina. Seu marido sofreu um AVC quando as 
crianças eram pequenas, que o deixou completamente dependente. 
Maria, que já estava acostumada a administrar o pequeno orçamento, passou a 
lavar roupas para fora, além de cuidar de seu marido acamado. Vitória cuidava da 
cozinha e Catalina fazia trabalhos manuais para a fábrica de um tio. Vitória mor-
reu de crupe (doença na garganta) aos oito anos de idade, e em seguida o pai das 
meninas também se foi. Ele deixou uma pequena renda, mas o tio delas cuidou 
de se apoderar dela, interrompendo, assim, a única fonte de sustento da família. 
A partir daquele momento Maria foi trabalhar numa tecelagem, Catalina passou 
a cozinhar, lavar as roupas da casa e também as das famílias vizinhas, e os meni-

C
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nos �caram encarregados da limpeza: varrer, tirar o pó, limpar vidros e arrumar 
as camas. E quem passava toda aquela roupa? Essa tarefa era de Maria, quando 
chegava da fábrica à noite, mas Catalina assumiu isso também, assim que �cou 
um pouco mais velha. 
A família passou por períodos de pobreza e escassez de recursos, sendo ajudada 
por Ana, irmã de Maria, que se casara com um homem rico. A outra irmã, So�a, 
teve câncer, e foi Catalina que a acompanhou durante todo o processo de trata-
mento, até o seu leito de morte.
No quintal da casa da Ana havia uma enorme romãzeira, e em Rosh Hashaná ela 
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Catalina

levava romãs à mesa da família da irmã, juntamente com maçãs. Catalina adorava 
esse presente, pois aquela era a única época do ano em que comiam essas frutas. 
Ainda hoje ela se emociona ao lembrar da alegria que sentiam. 
Não obtiveram situação �nanceira melhor e, assim, continuaram morando na 
casa humilde no bairro do Tatuapé. As casas ao redor começaram a transfor-
mar-se em lojas de comércio, e muitas famílias judaicas mudaram-se para o Bom 
Retiro, e assim eles foram perdendo o convívio com elas.
Aos 12 anos Catalina foi empregada na fábrica Benefício de Fios, em que a mãe 
trabalhava, com os documentos de Vitória, sua irmã mais velha, já falecida, para 
poder ser admitida. Elas saíam de casa de madrugada e andavam quilômetros 
para chegar à empresa. Catalina completou o ensino fundamental e logo assumiu 
a casa. Somente os dois meninos puderam estudar mais. 
O tempo passou, e Catalina, aos 28 anos, casou-se com seu primeiro namorado, 
Emilio, 13 anos mais velho que ela, que havia servido à Aeronáutica da Itália du-
rante a Segunda Grande Guerra Mundial. Ele �cou preso na Alemanha por dois 
anos, como escravo de Hitler, e sofreu bastante os horrores do nazismo. 
Em 1959 Catalina e Emilio tiveram sua primeira �lha, Rosmari, e cinco anos 
depois nasceu o caçula, Sérgio.
Maria continuou trabalhando na mesma fábrica e foi morar com Catalina e seu 
marido, pois seus dois �lhos já haviam se casado também. Catalina deixou de 
trabalhar após o casamento, e �cava muito dividida entre sua mãe e seu marido, 
pois ambos tinham personalidades bastante marcantes e in�exíveis. Havia diferen-
ças de educação, comidas e tradições. Seu marido tinha uma pequena in dústria 
de móveis, que ven deu cinco anos depois, em ra zão do falecimento de seu sócio. 
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Para viver bem com ele e man-
ter a harmonia no ca samento, 
Catalina passou des de o início 
para o lado do ma rido e seguiu 
seus princípios e costumes.
Rosmari foi criada desde cedo 
pela avó, até seu falecimento, 
quando ela tinha 18 anos. 
Assim, ela pode manter toda 
a educação e costumes judai-
cos, inclusive a cashrut. Maria 
cuidava do cabelo da neta, da 
sua roupa e de toda a orien-
tação religiosa. Elas dormiam 

no mesmo quarto e passavam juntas todas as horas possíveis. Maria era analfabe-
ta, então sua neta lia a Torá e os livros de Tehilim para sua avó. 
Catalina tinha uma ajudante doméstica durante os primeiros anos, até seu mari-
do vender a empresa. Passou, então, a fazer todo o serviço de casa. Ela era muito 
prendada e sempre tinha tempo para ajudar pessoas doentes ou com alguma 
di�culdade. Maria ajudava na cozinha, inclusive no preparo para toda família 
de italianos do genro, que frequentava bastante a casa. A cozinha era bem espa-
çosa, o ponto de encontro de todos, onde havia uma mesa para 12 pessoas, com 
observância da alimentação casher, para alimentar as almas também.
Os dois �lhos de Catalina formaram-se em arquitetura. Sérgio casou-se e teve 

memorias do coração_final.indd   24 17/07/13   09:56



25

Catalina

uma �lha. Rosmari não se casou e sempre morou com a mãe. Após o falecimento 
de Emilio, as duas voltaram para suas raízes na alimentação, nos costumes e nas 
festas. Viveram na mesma casa no bairro da Mooca até 2007, quando decidiram 
mudar-se para Higienópolis, e assim retomaram o convívio com pessoas da co-
munidade. 
Catalina foi acometida por uma doença neurológica e, com o agravamento do 
caso, Rosmari deixou de trabalhar como arquiteta hospitalar e passou a cuidar da 
mãe em tempo integral. Novamente houve uma fase de graves necessidades �-
nanceiras, mas receberam muito apoio da Unibes e do Ten Yad. “Sempre sentimos 
as mãos de D’us segurando as nossas,  tocando nossos corações e nos abençoando 
a cada dia de nossas vidas”, conta Rosmari. 
Em 2011, por ordem médica, Catalina precisou ser internada, pois se tornou 
paraplégica. Ela continua do ce e deli-
cada, expressando toda a benevolência 
que compartilhou em sua trajetória. Seu 
olhar amoroso é uma lição de vida. 

Na página ao lado, Catalina com seu marido 
Emilio, a filha Rosmari e o filho Sérgio
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Evelyne com sua mãe

memorias do coração_final.indd   26 17/07/13   09:56



27

Evelyne

velyne Egedy tinha apenas 12 anos em 1939, quando os alemães ocupa-
ram parte da Tchecoslováquia (onde ela morava era Tchecoslováquia-Bratislava). 
A outra parte, Eslováquia, �cou autônoma e colaborava com os nazistas.
Sua mãe tinha um irmão em Praga (capital do país na época), e Evelyne e sua 
avó foram visitá-lo; dias depois o exército invadiu Praga. Ela lembra de tudo: 
tanques, cavalos; diz que foi horrível e jamais esquecerá.
Seu tio disse que pelo fato de ela ser criança não precisaria de licença para voltar 
à sua cidade natal, e a colocou em um trem sozinha rumo a Bratislava. Quando o 
trem chegou na fronteira houve uma inspeção e, como ela não tinha licença, foi 
deportada para Praga. Ela não sabe como, mas conseguiu encontrar a casa do tio 
e quando tocou a campainha, todos �caram assustados. Posteriormente, voltou 
com a avó para Bratislava.
Na Eslováquia, onde colaboravam com os nazistas, também começou a perse-
guição; quando Evelyne chegou à escola havia cartazes por toda parte: “Fora 
judeus!”. Então, os judeus foram proibidos de estudar.
Havia uma lei na Europa que dizia que todos tinham de ter minimamente nove 

E
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anos de estudo, então fundaram uma escola judaica onde Evelyne estudou. Mas 
a perseguição continuou, e todos os judeus foram obrigados a usar estrelas de Da-
vid amarelas em suas roupas; ela se recusou a usá-las, correndo perigo de morte, 
mas como era muito bonita, nunca a pegaram ou prenderam.
Ela se recorda que durante os primeiros ataques alemães, uma das casas vizinhas 
à sua foi atingida por uma bomba e pegou fogo; nesse momento Evelyne pegava 
frutos de uma árvore muito próxima a essa casa e por sorte não se feriu.
Teve início também uma perseguição juvenil, e ela, por muitas noites, era obri-
gada a se esconder debaixo da cama do zelador. Os nazistas tomaram seu aparta-
mento, sem contar que ela teve de se mudar 11 vezes, e cada vez o lugar era mais 
precário. Passou por situações muito ruins e acreditava que não poderia �car pior, 
mas se enganou.
Quase no �m da guerra os eslovacos revoltaram-se contra os nazistas, e a Eslová-
quia também foi ocupada; Evelyne e sua mãe foram presas pela Gestapo (polícia 
secreta nazista). Seu pai* conseguiu esconder-se na fábrica que lhe pertencia.

A Cirurgia

Um dia ela viu uma médica levando doentes da Gestapo para o hospital e, sem 
vergonha nenhuma, pediu para ser levada junto. Quando ia entrar na ambulân-
cia, o guarda alemão disse que só havia seis pessoas na lista e que o nome dela 
não constava; perguntou sua idade, que era de 17 anos na época, e comentou que 
seria uma pena se ela �casse lá e permitiu que entrasse.
Quando chegou ao hospital arrumou um “paquera” (um eslovaco que não era 
judeu) que conversava com ela e disse que se os alemães tentassem pegá-la, seus 
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Evelyne

* O pai biológico era um apostador muito rico e certa vez apostou sua mansão e a perdeu. Quando contou à mãe 
de Evelyne (grávida na época), ela lhe disse que ele havia perdido não só a casa como a esposa. Ela se casou nova-
mente e Evelyne passou a considerar esse novo marido como seu pai.

Ainda criança passeando com seu cachorro
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Na adolescência, Evelyne (à 
direita) com sua melhor amiga
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amigos médicos a esconderiam. Infelizmente o “paquera” morreu no primeiro 
bombardeio, e Evelyne, sem saber os nomes dos amigos médicos, foi procu rá-
los na seção cirúrgica. Encontrou dois jovens e disse-lhes que era a namorada de 
Emil, que estava presa e se poderiam ajudá-la a permanecer no hospital. 
Um deles perguntou: 

- Já operou as amígdalas? 
- Sim.
- Tem apêndice?
- Sim.
- Quer extraí-lo?
- Sim! 

Os jovens explicaram a um o�cial alemão que precisavam operá-la. Foi a primei-
ra cirurgia deles e não souberam aplicar a anestesia. Evelyne sentiu tudo, uma 
dor insuportável! Ela só pensava que tinha que continuar no hospital para não 
ser morta pela Gestapo. A permanência lá era de somente oito dias; no primeiro 
ela teve de se locomover “de quatro” para ligar para um amigo motorista de táxi 
que iria ajudá-la a se esconder. Ele lhe perguntou se estava �ngindo a dor e ela 
lhe falou sobre a cirurgia.
Ela conseguiu fugir para a casa do taxista, onde havia um buraco subterrâneo 
de terra e madeira (conhecido como bunker). Foi improvisada uma cama com 
tá buas de madeira. Ela �cou lá escondida com o pai de criação. Só havia dois 
baldes para higiene pessoal, um para se lavar e outro para as necessidades. Tra-

Evelyne
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ziam a comida para eles. Ficaram lá por sete meses sem ver a luz do sol. Na sua 
primeira semana no bunker ouviu vozes e barulhos de policiais e cães próximos 
ao buraco, mas felizmente foram embora. Sempre havia alemães perto do es-
conderijo. Além da comida (macarrão, pão e toucinho defumado), que era paga 
com joias e relógios, o taxista levava calmantes e cigarros. 
Cansada de viver presa em um buraco, ela tentou fugir. Era época de inverno; 
quando saiu do esconderijo caiu na neve e, por sorte, seu pai a ajudou e a salvou 
da morte. Por falta de sol e comida nutritiva, ela pegou escorbuto: havia pus por 
todo seu corpo. Ela precisava de tratamento e foi caminhando à procura de um 
hospital. Cruzou com pessoas, cavalos, motos... de repente, ela viu uma carroça 
e pediu ao condutor que a levasse a um hospital, e ele aceitou. Chegando lá, 
curiosamente, os médicos que a atenderam foram os mesmos que realizaram a 
cirurgia de apêndice.

A Imigração

Ajudada pela organização Brichá, Evelyne foi até Viena (a 970 km de distância) 
a uma escola usada como campo para refugiados. Com algum dinheiro e roupas, 
entrou em uma �la para registrar seu nome; só se falava romeno.
O atendente perguntou sua origem e descobriu que eram do mesmo lugar! Ela 
perguntou-lhe se conhecia seu pai biológico e ele respondeu que havia estado ali 
uma semana antes, e que Evelyne iria encontrá-lo no Café Explendida em Viena, 
em meio aos romenos.
Ela saiu da escola (campo de refugiados) e foi para um hotel. Dois dias depois 
foi ao Café Explendida e falou com os romenos, que lhe deram o endereço do 
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Evelyne

Evelyne Egedy aos 19 anos
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hotel onde seu pai biológico estava; chegando lá o recepcionista pediu-lhe para 
que aguardasse e apontou para o seu pai quando este apareceu. Numa conversa 
breve ele perguntou o que ela queria e ela disse que era um engano. Ele a agarrou 
e perguntou seu nome; quando ela disse Evelyne, ele a reconheceu, sugerindo 
que ela fosse a Los Angeles morar com ele. Porém, ela não aceitou, não con�ava 
muito no pai biológico...
Posteriormente ela conseguiu visto para o Brasil e a passagem, que foi paga por 
uma organização. Com 22 anos enfrentou uma viagem difícil: no navio os imi-
grantes �cavam no porão. Ela dormiu na parte de baixo de um beliche e em cima 
�cou uma mãe com duas crianças que urinavam em sua cabeça. Já no Rio de 
Janeiro, um barco da polícia abordou-os, e o intérprete disse que eles deveriam 
fazer exames para poder entrar na cidade. Ela �cou duas semanas na Ilha de Flo-
res (essa ilha foi por muitos anos uma hospedaria de imigrantes que chegavam 
ao porto do Rio de Janeiro) e conseguiu um contrato de trabalho por intermédio 
de um rapaz pouco honesto, que se interessou por um carro que Evelyne estava 
trazendo de Viena (foi aconselhada a trazê-lo pois valia o dobro do dinheiro 
no Brasil). O rapaz morava em Ipanema, era sustentado pela amante e acabou 
apoderando-se do carro.
Evelyne tinha o desejo de sair do Rio de Janeiro e acabou vindo para S. Paulo; 
�cou na pensão de uma amiga na Avenida Angélica. Aconselhada por alguns 
advogados tchecos, foi para o consulado americano registrar-se numa agência 
de empregos. Preencheu uma �cha e pouco depois foi contratada como dama de 
companhia em uma casa na Avenida Paulista que parecia um verdadeiro palácio. 
Foi entrevistada por uma senhora e começou imediatamente a trabalhar como 

memorias do coração_final.indd   34 17/07/13   09:56



35

dama de companhia de sua �lha de 19 anos, que terminara um namoro recente 
e deveria ser vigiada. Evelyne ganhava o su�ciente para pagar a pensão, condução 
e outros gastos. Ela ia a várias festas com a moça.
Trabalhou em outras casas como dama de companhia e posteriormente com ven-
das de perfumes e roupas. Também foi gerente de uma loja de móveis.
Casou com Tibor (estava grávida) na sinagoga. Nasceram os bebês e ela recons-
truiu sua vida.

Por sua neta Stefanie Egedy.

Evelyne
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Boletim escolar de Fanny 
Montag, em 1933
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anny Montag, Vaidergorn de solteira, nasceu em Hotin, na Bessarábia, em 25 
de fevereiro de 1919, quinta �lha de Brane e Ichil. Eram três �lhos e três �lhas, 
hoje somente o mais novo ainda é vivo; seu nome é Gerson e mora em S. Paulo.
O pai tinha uma adega em Hotin e trabalhava com um sobrinho; ele ia de Hotin 
a Czernowitz (74 km) de ônibus para comprar bebida. Como o vinho que com-
prava lá encareceu muito, o pai passou a comprar as uvas, e os �lhos ajudavam a 
fazer o vinho em casa.

Divisão das Tarefas

As mulheres já estavam acostumadas a administrar o pequeno orçamento, mas 
como davam conta de tamanho trabalho com tantas crianças, sem água enca-
nada e sem eletricidade? É uma boa pergunta a se fazer hoje em dia. Todos co-
laboravam: a mãe cozinhava, assava, cuidava da cashrut e organizava a cozinha. 
Ninguém, a não ser os ricos, tinha empregada, e quando havia moças na casa, 
elas eram encarregadas da limpeza: varrer, tirar o pó, limpar vidros e arrumar 
as camas. No verão lavava-se a roupa grande: roupa de cama, de mesa, camisas, 

F
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toalhas, o ano todo uma vez por mês, e no inverno, uma vez a cada dois meses 
com água quente. E para passar toda essa roupa? Essa tarefa era das irmãs, e 
também a de Fanny, assim que �cou um pouco mais velha.
Quando o pai já estava em uma situação �nanceira melhor, foi procurar uma casa 
maior para comprar, que �cava em um bairro que se chamava Naier Plan. As ca-
sas que tinham uma sala maior na frente podiam transformar-se em uma parnusse 
shtib (“casa de ganha pão”). Próximo a Hotin havia um tipo de estalagem, onde 
os viajantes paravam para descansar, dar água e comida aos cavalos, aquecer-se 
no inverno e beber um trago de vodca. Grande parte da população judaica arren-
dava as estalagens nas aldeias. Uma das leis antissemitas russas vetava aos judeus 
arrendá-las e vender bebida alcoólica para os camponeses; proibição que destruía 
o sustento de um terço da população judia. 
Em 1844, uma lei russa determinou que o álcool passaria a ser monopólio do Es-
tado, uma outra catástrofe para a vida econômica dos judeus. Para vender vodca, 
que era 80% álcool, precisava-se de um brevê, o que acarretou à parnusse taxas e 
subornos. Com ele podia-se vender somente vodca. Para vender cerveja e vinho, 
havia um outro brevê cedido para os restaurantes, mas vendia-se de tudo, porque 
as coisas funcionavam à base de subornos e corrupção dos burocratas russos. 
Mais tarde, sob os romenos, funcionava o bakchich, uma palavra e uma prática 
introduzida pelos turcos, que signi�cava suborno e propina.
A mãe incrementou o cardápio do “bar”, e aos poucos o negócio foi crescendo e 
tornou-se um restaurante. Posteriormente, o pai conseguiu uma concessão para 
vender cigarros, quando o monopólio do tabaco já era do Estado romeno.
Começaram também a criar gansos, o que representava uma mina de ouro para 
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a alimentação e para a economia familiar. No início do inverno, quando já 
estavam bem gordos, vinha o shochet em casa abatê-los, de acordo com o ritual 
judaico. O ganso tem lugar de destaque na famosa culinária francesa.
Aos poucos, após todas as reformas nas áreas externas da casa, o pai começou 
as internas. Isso foi por volta dos anos 20. 
Os dois meninos mais velhos estudaram no cheider (escola elementar judaica) 
que podiam frequentar a partir dos dois anos e meio de idade. As irmãs Guita 
e Esther não estudaram em escola idish, mas sabiam muito bem ler e escrever 
em idish; e quando entraram no primário, já sabiam falar e ler também em 
russo. Era uma tradição as moças da família Vaidergorn estudarem no ginásio, 
e como este �cava muito perto, a mãe foi até lá e matriculou as duas meninas.
Depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Bessarábia foi devolvida à Mol-
dávia, passou-se a aprender romeno, assim Guita e Esther já estudaram os 
últimos anos nesse idioma.
Aos seis anos Fanny entrou na escola primária, que era 
judaica. Além do idish já ensinavam todas as matérias 
em romeno. Aos dez anos ela se mudou para a escola 
em que as irmãs estudaram. A classe era dividida em 
dois blocos, de um lado as meninas judias e do outro, 
as não-judias. O relacionamento entre os dois grupos 
era pací�co. Pelas leis romenas, a discriminação era 
proibida, e os estatutos da escola eram muito rígidos 
quanto à obediência às leis.
A juventude judaica de Hotin lia muito e era bastante 

Fanny
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politizada. Os que gostavam de política eram classi�cados em dois grupos: 
sionistas e esquerdistas.

No Brasil

Antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, começou a imigração da maior 
parte das famílias judias para o Brasil. Os �lhos homens vinham antes para traba-
lhar e, aos poucos, chamavam os outros membros da família. Motie, aos 19 anos, 
foi o primeiro a sair de casa. Os próximos a chegar ao Brasil, a S. Paulo, foram 
Yancole e Guita. Esta logo depois se casou com Schie, um sobrinho da mãe que 
havia chegado recentemente do Peru. Yancole começou a trabalhar com Motie 
como klienteltshik, como todos os imigrantes judeus, e foram morar em uma 
pensão. A próxima a chegar a S. Paulo foi Esther, que morou na casa da Guita 
até casar. Em 1939, já em vias de estourar a Guerra, o restante da família decidiu 
vir para o Brasil. Venderam a casa com tudo o que podia ser vendido e doaram o 
resto aos familiares. Vieram os quatro: Fanny, Gerson (o caçula), a mãe e o pai. 
Saíram de Czernowitz e foram de trem até Trieste, na Itália, e de lá, de navio até o 
porto de Santos. Chegaram a S. Paulo e foram instalados em um sobrado no Bom 
Retiro. Pouco tempo depois, foram morar na Vila Mariana junto com Esther.
Após alguns anos já possuíam casa própria no bairro. As irmãs da mãe e amigas de 
Hotin iam frequentemente fazer visitas em sua casa. Os pais conseguiram manter 
o hábito de comer casher. O shochet da Vila Mariana ia toda semana abater os 
frangos e galinhas. Os �lhos foram melhorando de vida, e todos se casaram e ti-
veram �lhos. Domingo à tarde todos os �lhos e netos reuniam-se na casa da mãe.
Fanny casou-se aos 24 anos, com um rapaz polonês, que conheceu no Círculo 

Fanny
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Israelita. Ele tinha 
uma fábrica de 
mesas de snooker. 
Tiveram uma �lha, 
Vivian, que por sua 
vez também teve 
uma �lha, Marina.
Aos 46 anos Fanny 
�cou viú va. Fez 
então o curso de 
Madureza, porque 
queria muito cur-

sar o ensino superior. Entrou na faculdade de Sociologia, concluiu o curso, e 
depois formou-se em Direito no Mackenzie. Não exerceu a pro�ssão, ela dizia 
que tinha feito as faculdades porque gostava muito de estudar e adquirir mais 
conhecimento.
Para os jovens, quando chegaram a S. Paulo, era importante continuar no movi-
mento sionista. A maioria �liou-se à direita sionista. Uma das atividades sionistas 
mais importantes era trabalhar no Keren Kayemet LeIsrael.
Os �lhos e netos dos imigrantes, na sua maioria, estudaram em escolas judaicas. 
Ir para Israel, por um ano ou somente para o Tapuz, tornou-se um costume para 
os jovens da família.
Nas bodas de ouro dos pais, prepararam-lhes uma surpresa: levaram-nos para um 
salão onde já estavam todos os convidados e tudo sobre a mesa: um jantar casher, 
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com �uden, leikech e outras delícias da cozinha judaica. Além do jantar casher, 
outro toque judaico foi um bolo enorme em forma de livro, onde estava escrito 
um mandamento: “Respeitar seus pais é respeitar a D’us”, em letras hebraicas de-
senhadas pelo irmão Marcos. E como não poderia faltar, entre tantos presentes, 
o mais precioso foi um álbum do Keren Kayemet, com muitas árvores doadas pela 
família e amigos.
Abaixo, citações de Fanny no livro de sua autoria: “Gente e Histórias de Hotin”:
“Essas manifestações fazem parte do nosso esforço de manter os laços com o ju-
daísmo, pois não vivemos mais em Hotin, onde se respirava idishkait e era fácil 
praticá-lo. Agora vivemos numa metrópole, dentro de um universo diferente, e 
só podemos adaptá-lo a este”.
Fanny Montag faleceu em 2 de outubro de 2012.

Na página ao lado, Fanny com sua filha e neta no 
lançamento do livro de suas memórias, em 2002
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Geny

esde muito nova Geny Slonka Kirsvztain já sabia que quando crescesse 
seria professora. Filha de um imigrante polonês, um dos primeiros alfaiates fe-
mininos em S. Paulo, ela conta que seu pai nunca aprendeu a falar português di-
reito, mas vivia sempre alegre. Sua mãe falava o idioma corretamente, era muito 
compreensiva, porém bastante exigente.
Nascida em S. Paulo em 1929, Geny, com suas três irmãs e uma prima que foi 
criada com elas, teve uma infância feliz, com muitas brincadeiras e travessuras. 
Ela lembrava que cada vez que faziam alguma traquinagem, elas subiam no te-
lhado da casa para fugir do pai.
Sempre muito dedicada aos estudos, Geny formou-se em Química na Universi-
dade Mackenzie, em 1950, matéria que passou a lecionar. Em 1974, aos 45 anos 
de idade, voltou a frequentar a universidade, novamente como aluna, e concluiu 
a faculdade de Física e Matemática. Na cerimônia de colação de grau estavam 
presentes suas duas �lhas, que presenciaram a entrega do diploma à mãe, pelas 
mãos do reitor da Universidade Santo Amaro. “Quando chamaram meu nome, 
minhas duas �lhas vieram me buscar e quem me recebeu não foi o diretor, mas 

D
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sim o reitor da universidade. Eu não conseguia assinar o livro de tanta emoção”, 
lembrou ela.
Outra lembrança que Geny guardou com muito carinho foi de quando seus 
alunos de Física e Matemática fecharam o colégio, �zeram uma festa em sua ho-
menagem e entregaram-lhe uma placa de prata que ela exibia com orgulho. Ela 
tinha 50 anos na época.
Mas nem tudo foi tranquilo em sua vida. Em 1975, quando viajou com a mãe 
para os Estados Unidos, ao voltar �cou sabendo que o Banco Novo Mundo, 
onde estava aplicado todo o dinheiro delas, tinha falido.
Geny foi casada por 62 anos com Zelig, que ela conheceu quando tinha três 
anos de idade, e ele, dez. Atualmente ele está com Mal de Alzheimer e não a re-
conhecia mais, porém permaneceu junto 
a ela até seus últimos dias. 
Geny Slomka Kirsztain faleceu em 9 
de maio de 2013, durante a elaboração 
deste livro.
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Léa no dia de sua forma tura 
em Odontologia

memorias do coração_final.indd   48 17/07/13   09:56



49

Léa

  ascida em Germaniskis, uma minúscula aldeia da Lituânia, na fronteira 
com a Letônia, Heneleja Mucinik era a quarta �lha de Sonia e de Samuel, pais de 
cinco �lhos. Desde muito nova, Léa (como Heneleja é mais conhecida) já sentia 
a presença do antissemitismo em sua vida: “Estudava na escola da aldeia vizinha, 
onde eu não tinha nome, eu era conhecida como a judia”, relembra.
A família morava em uma casa modesta, construída por Samuel, sobre um ter-
reno comprado de um vizinho. Passado algum tempo, o ex-proprietário exigiu o 
terreno de volta, uma vez que naquela época um judeu não tinha direito à terra. 
“Você tem a casa, mas não tem o terreno” dizia ele, ameaçando o pai de Léa até 
o ponto em que ele não suportou a pressão e resolveu vir para o Brasil, onde já 
viviam dois irmãos seus.
Enquanto isso, Sonia tomava conta de um pequeno boteco da família, onde 
vendia hering e vodca, além de criar os �lhos, cuidar da horta e da casa, que era 
mantida dentro dos preceitos casher. 
Samuel chegou à nova pátria em 1937, e logo quis chamar a família, mas exa-
tamente naquela época, o presidente Getúlio Vargas, notadamente antissemita, 

N
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Casamento de Léa com Israel
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passou a negar vistos aos judeus. O pai de Léa preparava-se, então, para voltar, 
quando, em 1939, entrou em vigor uma nova lei, que permitia a entrada de ju-
deus cujos pais já estivessem no país, assim como as suas esposas.

O Perigo Iminente

Nesse meio tempo, em Germaniskis, o irmão mais velho de Léa envolveu-se em 
uma briga com um garoto da vizinhança. Tomando as dores do �lho, o pai do 
menino gritou: “Não vejo a hora de Hitler chegar e matar todos vocês!” Naquele 
exato momento Sonia sentiu o perigo e a urgência de ir embora dali. Ela era uma 
mulher simples, de pouca instrução, mas muito corajosa e intuitiva. Distribuiu 
as crianças entre os parentes e partiu, determinada a ir até onde fosse preciso para 
conseguir os vistos para o Brasil. Foi somente na Finlândia que ela encontrou um 
diplomata brasileiro, mas ele não estava nem um pouco disposto a conceder-lhe 
a documentação. Acabou cedendo, mas somente após Sonia ter caído aos seus 
pés, implorando.
Ela voltou à aldeia, vendeu a casa e o boteco e embarcou com os cinco �lhos em 
um trem que atravessaria toda a Alemanha. Podia-se sentir o ódio nazista no ar, 
o ambiente era extremamente tenso e hostil. Sonia pediu às crianças que �cassem 
em silêncio absoluto. Apavoradas, elas permaneceram mudas e imóveis durante 
toda a viagem. Antes de chegarem a Berlim, viram vagões lotados de militares 
alemães, que vinham em sentido contrário ao deles. Posteriormente, souberam 
que eles estavam indo atacar a Polônia. 
Depois de uma longa viagem chegaram ao Brasil em agosto de 1939, quinze dias 
antes do início da Segunda Guerra Mundial.

Léa

Casamento de Léa com Israel
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Menina Inteligente

Samuel arrumou um sócio, com o qual abriu uma pequena loja, em S. Sebas-
tião, no litoral do Estado de S. Paulo. Léa estava então com dez anos de idade 
e foi matriculada na segunda série do primário. Seis meses se passaram, quando 
um �scal de ensino apareceu na escola para avaliar o nível de aprendizado das 
crianças. Léa foi a única da classe que soube conjugar corretamente o verbo ser. 
O �scal �cou entusiasmado com a inteligência da menina, que lhe revelou saber 
também falar alemão. 
À tarde, depois das aulas, quando Léa passeava pela praia, encontrou o �scal na 
companhia de um casal de origem germânica. Estes lhe perguntaram, em ale-
mão, há quanto tempo ela estava no Brasil. Léa respondeu em idish: “Seis meses”. 
“A jude!”, exclamaram, horrorizados.
Após três anos a família mudou-se para S. Paulo. Para que Léa pudesse estudar 
na única escola pública da cidade, ela teria que se submeter a um exame rigoroso. 
Sua mãe comprou-lhe um dicionário, que ela decorou em poucos dias. Passou na 
prova em nono lugar!
Léa formou-se em Odontologia pela USP e conheceu seu marido, Israel (já faleci-
do), no seu consultório. “Ele queria tratar os dentes, e aí foi amor à primeira vis-
ta”, conta. Tiveram três �lhos: Dora, Sarita e Alberto, que lhes deram seis netos.
Muito alegre e ativa, Léa adora dançar, cantar e contar piadas. Ao aposentar-se, 
ela passou a se dedicar à natação e à pintura. No seu apartamento, onde predomi-
na a cor vermelha, as paredes estão forradas de retratos de seus familiares, todos 
pintados por ela. 
Atualmente, aos 85 anos de idade, por questões de saúde, Léa teve de desacelerar 
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o seu ritmo, mas continua comunicativa e de senso de humor apurado. Ela lem-
bra sempre que não perde as esperanças de ver que se cumpra a profecia de Isaias, 
de que chegará o dia em que as armas se transformarão em arados, e o cordeiro 
conviverá paci�camente com o leão.

Léa
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Leon fazendo shmirá no kibutz Bror 
Chail, na época em que morou em 
Israel. Foto tirada por volta de 1951

54
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Leon

eon Megrich nasceu em S. Paulo, eme 1929. Quando criança morou no 
bairro do Tremembé, onde a natureza era exuberante, mas os perigos andavam 
muito próximos, como as cobras que entravam em casa... Passado algum tempo 
a família resolveu mudar para o Bom Retiro.
“Lembro de minha infância na Vila Anibal, onde morava com meus pais e meu 
irmão José. Eram casinhas muito próximas umas das outras e todos se conhe-
ciam... Recordo-me de minha mãe Zisla à janela me chamando. Como meus 
pais vieram de Israel (Palestina, naquela época) fugindo da Rússia, falávamos 
hebraico em casa, e eu chamava minha mãe de “ima” (mãe em hebraico). Assim, 
os vizinhos goym achavam que esse era o nome dela e dirigiam-se a ela como D. 
Ima. Era muito engraçado, mas assim �cou...
Ela faleceu jovem, vítima de febre reumática, que atingiu seu coração. Eu era 
adolescente e até hoje lembro da dor que senti ao perdê-la. Não foi fácil para 
nenhum de nós.
Meu pai, Jacob, teve que seguir em frente, ele trabalhava vendendo mercadorias 
de porta em porta e eu o ajudava. Tínhamos uma égua chamada Nina, que puxava 

L
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Casamento de Leon 
e Clara na sinagoga 
Beit-El em S. Paulo
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a carroça com as mercadorias. Essa égua era muito especial e parecia que tinha 
afetividade com todos nós. Na época ninguém tinha muito estudo e procuráva-
mos viver o dia a dia, e assim prover a família das necessidades básicas.
Meu pai casou-se muitos anos depois com a D. So�a e resolvi morar com meus 
amigos em uma pensão. Eu já era mais independente e bem maduro para a idade.
Nessa época eu frequentava o movimento juvenil Dror Habonim, o que reforçou 
muito meu lado sionista, e o amor que sempre tive por Israel aumentou. Foi 
por intermédio do Dror que �z minha primeira viagem de navio para Israel, via 
África. Imaginem que durou bastante... Mas eu era jovem e tinha toda a energia 
necessária para enfrentar o que vinha pela frente. Fiz vários tipos de treinamento, 
e por �m ajudei a construir o Kibutz Bror Chail (kibutz dos brasileiros), que �ca 
no Sul de Israel. Fiquei por lá uns dois anos muito bons de minha vida, trabalhei 
na terra e “dei duro”. Por mim eu teria �cado por lá, se não fosse meu pai pedin-
do muito minha ajuda, e assim retornei ao Brasil.
Meu pai conseguiu montar uma lojinha de móveis e eu estava sempre ao seu lado 
aprendendo o ofício. Ele se orgulhava muito quando saía por pouco tempo e, ao 
retornar, eu já tinha feito uma venda.
Depois me casei com a Clara e tivemos dois �lhos, Arnaldo e Sandra, isso há uns 
56 anos. Sempre trabalhei com móveis. Tinha uma loja chamada Jac-Leo, no 
bairro da Mooca, junto com meu cunhado. E foi lá que me aposentei.
Esse longo período em que tive a loja foi uma grande experiência de vida pelo 
contato com tantas pessoas e suas diversidades.
Lembro-me de um fato que minha �lha nunca esqueceu também. Um belo dia 
estava na loja e entrou um cliente judeu precisando de uma sapateira. Como 

Leon
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À esquerda, Jacob e Zisla, pais de Leon. Acima, na 
adolescência, com o pai, a mãe e os tios, Clara e 
Bernardo Yardeni. Abaixo, Leon e sua esposa Clara, 
em um passeio de barco pelo mar da Galileia

memorias do coração_final.indd   58 17/07/13   09:56



59

sempre gostei de conversar e conhecer as pessoas, fui me aproximando dele e des-
cobri que era viúvo recente e tinha dois �lhos, um deles na idade de bar mitsvá. 
Então perguntei-lhe como iria encaminhar esse jovem nesse momento tão im-
portante. Ele me disse que estava completamente perdido, com tantos problemas 
na cabeça e mal tinha dinheiro para isso.
Voltei para casa e pensei no assunto com calma e decidi levar adiante essa missão. 
Contratei um professor amigo meu da época do Dror para ensinar hebraico a esse 
jovem, e outra pessoa doou os te�lin. Reservei uma sinagoga no Bom Retiro para 
uma cerimônia simples. Depois de quase um ano, no dia do bar mitsvá não fui 
trabalhar pela manhã e pedi para a Clarinha preparar um leikech e mais algumas 
coisas, e lá fomos nós para o bar mitsvá. Fiquei muito feliz que conseguimos, com 
ajuda de Hashem, realizar essa grande mitsvá. O menino e o pai �caram muito 
contentes.
Poderia relatar inúmeras histórias da época em 
que tive minha loja, pois podemos transformar a 
rotina de um trabalho em algo bem especial em 
nossas vidas. Só depende de nós.
Sou grato pela família que constituí e tenho orgu-
lho da esposa muito companheira, que cuida dos 
mínimos detalhes de minha vida, dos �lhos que 
tive, meus netinhos (tenho cinco, Regiane, Henry, 
Denise, Ilan e Melanie, os três últimos morando 
em Israel) e agora quatro bisnetinhos (dois deles 
em Jerusalém). Agradeço a Hashem por tudo isso.”

Leon
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Lila

ona de uma ótima memória, Lizelotte Wachsmann (afetuosamente cha-
mada de Lila) guarda com carinho muitas recordações. Lembra com emoção da 
imagem do pai voltando são e salvo de um desmoronamento no interior de uma 
mina de carvão. “Ele enfrentou o perigo sem medo e salvou a vida de várias pes-
soas”, conta ela, orgulhosa. 
Isso foi no início do século XX, na pequena cidade mineira de Beuthen, na Ale-
manha, quando ela, ainda criança, presenciou seu pai voluntariando-se heroi-
camente para livrar as vítimas do acidente. Ele fazia parte da Defesa Civil da 
cidade, como bombeiro.
Aos 17 anos, logo após a morte de seu pai, Lila começou a trabalhar como secre-
tária em um escritório. Certa vez seu chefe, um não-judeu, disse-lhe seriamente, 
com muita preocupação e afeto: “Deixe já a Alemanha. Algo de muito ruim está 
para acontecer com os judeus. Vá embora o quanto antes”. Corria o ano de 1935, 
e Lila tinha então 24 anos.
Seu primo comprou-lhe um baú para colocar o seu enxoval: vestido de noiva, 
roupas de cama, toalhas, utensílios para cozinha, talheres, e ela embarcou para o 

D
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Lila com seu filho 
Ernesto
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Brasil. Esse baú Lila guardou até vir para S. Paulo; seu neto adorava brincar com 
ele, sentando-se e pulando de cima dele!
Seu noivo, também alemão, já estava no Brasil, esperando por ela no Rio de 
Janeiro, e seu futuro sogro levou-a ao porto de Hamburgo, onde ela embarcou. 
Na sua cabine já estava alojada uma moça que não era para estar lá. Lila, sempre 
muito determinada, fê-la sair, pois aquela era a “sua” cabine! Quando a sua real 
companheira de cabine viu suas roupas e enxoval, quis a todo custo comprar 
alguma coisa, e ela disse que não podia vender nada, pois estava indo para casar 
no Brasil e isso era tudo que ela possuía.  A outra acalmou-se e ambas chegaram 
ao seu destino...
Já casada, ela e o marido prepararam a documentação para trazer sua mãe, que 
chegou algum tempo depois, já não podendo trazer nada consigo, pois foi tirada 
da casa com a roupa do corpo. Felizmente, tinha no Rio de Janeiro a �lha e o gen-
ro, onde foi feliz por alguns anos, até falecer. Lila teve um único �lho, Ernesto.
Atualmente, com 102 anos, Lila fala muito de seu passado, da casa de seus pais, 
da sinagoga e do clube juvenil religioso Bnei Yeshurun. 
Uma história que relembra com frequência é a de três meninos que chegaram à 
sua casa. Como a Polônia era um país onde o antissemitismo sempre foi intenso, 
as famílias com menos recursos eram quase que forçadas a “despachar” seus �lhos 
para outros países em busca de melhores condições e de uma boa educação ju-
daica, além de escapar do serviço militar, que era muito duro para os judeus. Os 
jovens iam com um ou dois endereços de famílias judias e estas encarregavam-se 
de “passá-los adiante”.
Esses três meninos chegaram à casa de Lila, por volta de 1925, sujos e maltrapi-

Lila
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Lila com seu marido e filho
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Lila

lhos. Traziam uma carta de seus pais, dizendo que não tinham como sustentá-los 
e os mandavam para a Alemanha, para de lá seguirem em frente. O pai de Lila 
mandou-os banharem-se, deu-lhes roupas limpas, comida e abrigo. No Shabat 
foram à sinagoga e no domingo seu pai lhes deu dinheiro para irem em frente. 
Tomaram um trem e foram para a cidade mais próxima, Breslau, e assim segui-
ram caminho. Chegaram até os Estados Unidos, onde um deles tornou-se um 
famoso chazan!
Em 1968, um triste acontecimento vitimou o marido de Lila, que foi atropelado 
no Rio de Janeiro, em uma sexta-feira pela manhã, muito jovem ainda. Foi um 
Shabat triste aquele...
Alguns anos depois, seu �lho, Ernesto, casou-se com Lilia e tiveram um �lho, 
George. Em 1982, Ernesto veio com a família para S. Paulo e, em 1994, trouxe-
ram Lila para morar com eles.
Lila tem também dois bisnetos: Naomi, 
de 10 anos, e Michel, de 8, que conhecem 
todas as histórias da bisavó e adoram ou-
vi-las, repetidamente, à mesa do Shabat.
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Lola no pátio da maior 
sinagoga de Alexandria,  
Nebi Daniel, em 1951
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Lola

eu nome é Lola Joseph Berissi e nasci em Alexandria, no Egito, na 
Maternidade do Hospital Israelita. 
Minha mãe contou que sofreu com as dores de parto por muito tempo e como 
naquela época não se faziam cesarianas com tanta facilidade, o ginecologista havia 
dito que se eu não nascesse até às quatro horas da manhã, ela seria submetida a 
uma cesariana. Por incrível que pareça, nasci exatamente às quatro horas da ma-
nhã. Essa data foi lembrada e considerada muito bonita porque no hemisfério 
norte é o primeiro dia da primavera. Naquele tempo não havia ultrassom para sa-
ber o sexo do bebê, então meus pais não tinham ainda escolhido meu nome. En-
quanto eles se decidiam, estava presente naquela hora uma amiga deles chamada 
Louli, que era muito bonita, morena e de olhos verdes. Como nasci com muitos 
cabelos pretos e, meu pai, assim como meu tio, tinha olhos esverdeados, decidi-
ram chamar-me de Lola, também como homenagem à minha avó materna, Luna.
Diziam que eu teria muita sorte na vida por ter nascido no primeiro dia da 
primavera e também porque na saída da maternidade um primo rico veio nos 
buscar, inaugurando um lindo carro.

M“
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Acima, em um parque em Alexandria com filhos de amigos de seus pais, 
com os quais cresceu junto. Lola é a terceira da esquerda para a direita 
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Entre meu irmão mais velho e eu havia 14 anos de diferença. Tínhamos um ir-
mão do meio, que era muito considerado pela sua inteligência, como se fosse o 
jovem Einstein, mas ele faleceu de repente em consequência de uma peritonite 
aguda. Meus pais raramente falavam desse irmão que eu não conheci. Para tentar 
fazer com que minha mãe mudasse um pouco de ares, e para evitar uma depres-
são, meu avô paterno convidou meus pais e meu irmão para uma viagem de 
navio para a Ilha de Rhodes, na Grécia. Foi no caminho ou em Rhodes mesmo 
que fui concebida.
As lembranças que tenho dos meus pais são todas maravilhosas, eles eram incrí-
veis. Da minha casa em Alexandria eu podia ver o mar, lembro-me de que sempre 
recebíamos muita gente, amigos e familiares. Éramos muito hospitaleiros.

Menina da Casa

Como única menina da casa, eu fui bem travessa. Lembro-me de um episódio 
que me foi contado várias vezes por diversos membros da família. Eu devia ter 
uns três anos quando meu avô paterno veio nos visitar em Alexandria. Ele era 
um “afandi”, que signi�ca pessoa muito importante e respeitada. Não sei por que 
decidi virar todas as cadeiras da casa para que ninguém pudesse sentar. Como 
eu, um projeto de gente, podia enfrentar uma pessoa tão importante como o Sr. 
Salomon? Foi a primeira e única – que eu me lembre – surra que tomei na vida.
Houve outros episódios também. Desde criança sempre gostei muito de café, e 
como não achavam muito bom que uma criança o tomasse, eu inventei um prato. 
Pegava bolachas, cortava em pedacinhos e as cobria com café, açúcar e manteiga 
e, assim, “comia” o café. Meu tio, que morava no Cairo, vinha frequentemente 

Lola
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nos visitar, especialmente no verão, por causa do mar. Ele 
costumava dizer que ninguém deveria falar comigo antes de 
eu tomar café, porque eu �cava de mau humor.
Duas coisas que aconteceram na minha família marca ram-
me muito. As cicatrizes no rosto do meu pai, que tinha sido 
arranhado por um gato e, como não havia cirurgia plástica 
naquela época, ver o rosto dele naquele estado deixou-me 
com uma fobia de gatos, que eu tenho até os dias de hoje. 
E quando meu irmão foi atacado por um cachorro e, por 
causa do susto, por um bom tempo ele não conseguiu falar. 
Também não havia fonoaudiólogos e meus pais �cavam es-
perando um médico que vinha de tempos em tempos para 
ajudá-lo a se recuperar. Mais tarde ele melhorou, mas ainda 
gaguejava quando �cava nervoso. Esse trauma até que eu 
consegui superar um pouco, às vezes até gosto e brinco com 
cachorros.

Adolescência

Lembro-me de algo engraçado sobre as convenções que existiam na época da 
minha juventude. Nós, as moças, tínhamos uma idade certa para cada passo, por 
exemplo, entre 11 e 12 anos, podíamos usar meias curtas mais incrementadas. 
Depois, entre 13 e 14, um sapato com um salto de dois ou três centímetros, e a 
partir dos 14 e 15, podíamos usar meias de seda e um pouco de batom bem claro, 
assim como passar nas unhas um esmalte incolor. Antes eu achava tudo isso muito 
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Lola recebendo o diploma e um livro na formatura da gradua-
ção no Colégio Inglês, onde realizou seus estudos, em 1953. 
Na página ao lado, em 1945, com sua mãe e irmão na sacada 
do apartamento em Alexandria, com quatro dormitórios

Lola
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Lola (à direita) na saída 
de um casamento na 
Sinagoga Nebi Daniel, 
com uma amiga de 
infância
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Lola

chato, mas agora vejo que era muito bom, porque assim esperávamos chegar à 
idade para as novidades, enquanto atualmente é bem diferente, e é por isso que 
os jovens querem sempre experimentar novidades não desejáveis.
Na verdade, creio que até mais ou menos os 12 anos eu era feliz e não sabia! Aos 
15 (provavelmente essa não é uma idade muito exata, pois já faz muito tempo 
que tive 15 anos!) ou um pouco antes, meu sonho era terminar os estudos no co-
légio e, como sempre tive facilidade para aprender idiomas, desejava ir trabalhar 
na Suíça, na ONU (Organização das Nações Unidas) ou na OMS (Organização 
Mundial da Saúde). Queria morar lá porque é um país neutro, não há guerras, 
e a Suíça é o berço da diplomacia. Aquele era um sonho um pouco difícil de se 
realizar, pois naquela época poucas moças saíam sozinhas do país para estudar. 
No meu caso, como meu pai tinha perdido o seu dinheiro, eu também perdi o 
meu sonho. Esse tipo de estudo custa caro, assim como deixar a minha família. 
Havia duas Lolas, aquela criança tímida e medrosa e a outra, que queria realizar 
seu sonho na diplomacia, ou algo parecido.

Tempos de Guerra

Durante as guerras, na minha juventude, lembro-me de que logo que escurecia, 
havia o toque de recolher. Ficávamos dentro de casa com o mínimo de luzes ace-
sas e as persianas forradas de papel preto ou azul marinho escuro, para não deixar 
transparecer qualquer luz – mesmo as das ruas eram apagadas para que os pilotos 
dos aviões inimigos não pudessem saber por onde voavam. Não havia os equi-
pamentos so�sticados que existem hoje. Essa experiência de guerra marcou-me 
demais, tanto que não gosto de brigas bobas, de ver �lmes de guerra, de ler livros 
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sobre histórias verdadeiras ou não sobre guerras. Quando ouço trovões ou vejo 
relâmpagos, chego a sentir-me apavorada, pois me remetem a canhões e bombas. 
Outra coisa que odeio são as revoluções populares pelas ruas, embora saiba que, 
às vezes, as reivindicações são necessárias. Nas guerras, direta ou indiretamente, 
todos sofrem. Aqueles que vão à frente de batalha morrem ou são machucados 
física, moral ou emocionalmente. Quando voltam para casa, se voltam, como é 
que podem esquecer o que viram, passaram, ouviram? Mesmo a parte que ganha 
a guerra, não a vence de mãos beijadas. E os pais, as esposas, os �lhos que �cam 
aguardando com uma agonia sem tamanho a volta de seus entes queridos? Aque-
les que vão para a guerra são geralmente jovens que ainda não aproveitaram, não 
viram nada da vida. Visitei o cemitério de Alamein, no Egito, e quase todos os 
túmulos eram de jovens entre 18 e 22 anos. Algo inesquecível e desolador para 
qualquer um. E as guerras de nervos feitas por pessoas que se julgam seres supe-
riores, mas que no fundo, são simplesmente desequilibradas?
Nos anos em que morei no Egito presenciei, mesmo indiretamente, três guerras: o 
�m da Segunda Guerra Mundial, a Guerra de 1948 contra os judeus e, em 1956, a 
Guerra do Canal de Suez. Cada uma delas marcou-me de uma maneira, sendo que 
por causa da última, tive que sair da terra em que nasci – praticamente mandada 
embora. Mas graças à D’us, ao presidente do Brasil na época, Juscelino Ku bitschek, 
e ao acolhedor povo brasileiro, fomos recebidos de braços abertos por este País. 

Chegada ao Brasil

O primeiro ensinamento de minha mãe quando chegamos a S. Paulo foi que eu 
não deveria fazer comparações entre o Egito e o Brasil. Talvez para que eu não 
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sofresse ou fosse injusta em minhas impressões. Aquilo �cou bem gravado na 
minha memória, e foi seguindo seu conselho que eu me guiei.
Saímos do porto de Alexandria, minha mãe, meu irmão e eu, pois meu pai havia 
falecido. Fomos para Gênova, na Itália, de onde pegamos o navio que iria pri-
meiro para o Rio de Janeiro e em seguida ao porto de Santos, nosso destino �nal 
rumo a S. Paulo. Lembro-me de que em nossos últimos dias no navio, antes de 
chegarmos, comemos demais, inclusive muitas frutas, pois tudo era incerto e não 
sabíamos se encontraríamos comida em nossa chegada ao Brasil. Não sabíamos 
como seriam nossos primeiros dias por aqui.
No começo tudo foi muito duro; no primeiro emprego eu ganhava doze con-
tos, tendo que pagar nove de aluguel, e meu irmão mais velho �cava com todas 
as outras despesas da casa. Morávamos com a minha mãe na Avenida Nove 
de Julho em uma espécie de �at, o Hotel Pa-
ris, onde os recém-che gados se hospedavam. 
Tive que aprender o português, e no início era 
o espanhol que me ajudava. Logo em segui-
da precisei adaptar-me em todos os sentidos. 
Saía cedo para trabalhar como secretária em 
empresas multinacionais e retornava tarde ao 
apartamento. 
Devido àquelas circunstâncias tive de aprender 
a viver no Brasil com todas as suas diferenças e 
desa�os. E de mocinha tímida tornei-me mu-
lher forte.

Lola

“
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Mira

ascida em Alepo, na Síria, Mira Cattan viveu sua juventude em Beirute, 
no Líbano, com fartura e mordomias. Passava férias de verão de três meses nas 
montanhas. O pai era um comerciante, importador de produtos do Japão, e a 
mãe, uma ótima dona de casa e excelente cozinheira. 
A situação complicou-se para os judeus, e após a independência de Israel, a famí-
lia foi fugindo para lá aos poucos, deixando imóveis e todos os bens para trás. Ela 
e a irmã Eva saíram de barco do Líbano e chegaram em Rosh Hanikrá após uma 
tempestade no mar, sendo ajudadas pelos soldados do exército para desembarcar.
Assim que a família chegou a Tel Aviv, as três irmãs, Eva, Fi� e Nono (Norma) e 
os dois irmãos, Albert e Mozi instalaram-se em Ramat Gan; passaram di�culda-
des, e os que conseguiram, foram trabalhar. 
Mira �cou ajudando a mãe, e assim aprendeu a cozinhar muitíssimo bem. Al-
guns anos depois, casou-se com um primo que ela não conhecia anteriormente e 
que também havia fugido de um país árabe a pé pelas colinas do Golan. Tiveram 
três �lhos, José, Raphael e Bety. Mira realizou seu grande sonho de, a exemplo 
de sua mãe, tornar-se uma dona de casa exemplar. Ela sempre gostou de receber 

N
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amigos, com a porta aberta e a mesa posta. Seu marido faleceu em 2009.
Hoje a alternância entre lembranças e esquecimentos a mantém. Às vezes um 
olhar à deriva para além de qualquer ângulo ou ponto �xo... o Mal de Alzheimer 
que toma conta e que a consola das perdas e desilusões. Então, tudo são �ores na 
vida... �ores que ela adora cultivar.

Mira

Na página ao lado, Mira 
com seu marido e netos
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Mussa com sua segunda esposa, 
Raimunda, e o filho Claude
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Mussa

uando questionado sobre o que mais gosta de fazer, Maurice Sourour, 
99 anos (dono de excelente memória), responde: “é melhor me perguntar do que 
eu não gosto”. Absolutamente lúcido e vivaz, Mussa, como é carinhosamente 
chamado, adora uma boa conversa e fala sobre seu passado com muita sincerida-
de. “Eu gostava muito de jogar. De dia, ganhava na corrida de cavalos, e à noite, 
perdia tudo no cassino”, relata.
Nascido em 1914, no bairro judaico de Beirute, no Líbano, Mussa era o �lho 
primogênito de Shabbatai que, naquela época, era o único produtor de arak ca-
sher da região. “Duas vezes por ano meu pai colhia as uvas de sua plantação para 
fazer a bebida, que depois era vendida na sua loja, pegada à sinagoga”, lembra.
Quando completou quatro anos, seus pais divorciaram-se e sua mãe pediu ao 
ex-marido que lhe concedesse a guarda do �lho. Shabbatai concordou, e Frida 
partiu com o pequeno para Alexandria, onde viviam alguns parentes dela. Muito 
bonita e moderna, ela teve vários pretendentes, mas não quis saber de nenhum, 
optando por dedicar-se exclusivamente à criança. Enquanto isso, Shabbatai ca-
sou-se novamente e teve mais oito �lhos.

Q
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Mussa estudou em um colégio de freiras, pois naquele tempo as melhores escolas 
do Egito eram as católicas. Começou a trabalhar cedo, tornando-se um próspero 
comerciante de tecidos, �os e roupas. Logo se casou e teve duas �lhas, Fernanda 
e Rosa. Acabou divorciando-se e contraiu segundas núpcias, e dessa união nasceu 
seu �lho, Claude.
Em 1956, quando caiu o rei Faruk e subiu Nasser ao poder, todos os judeus 
foram obrigados a deixar o país. À época, Mussa era representante da Unilever 
para o Oriente Médio e, assim, conseguiu prolongar sua permanência um pouco 
mais, até que �nalmente partiu com sua família, deixando tudo para trás, levan-
do consigo apenas uma bagagem de 75 quilos.
 
No Brasil

Ficaram um tempo no Líbano, depois passaram pela Itália e chegaram ao Brasil 
em outubro de 1961, com o navio italiano Pace, fretado pela agência judaica 
HIAS. Esse navio aportava em Alexandria a cada quinzena para pegar imigrantes 
judeus, levava-os para Genova, e dali para os seus destinos �nais.
Estabeleceram-se em S. Paulo, onde Mussa também entrou para o ramo têxtil. 
Em sociedade com um grego, montou uma tecelagem de malharia com máqui-
nas circulares na Rua dos Italianos, no bairro do Bom Retiro, fazendo serviço 
para terceiros. Desfeita a sociedade, Mussa fundou a indústria Textisa, no Tucu-
ruvi, de confecção e tinturaria industrial.
Os negócios iam bem; com 65 máquinas de costura, a empresa chegou a pro-
duzir cem mil peças mensais, que fornecia para as Casas Pernambucanas, Lojas 
Americanas e Lojas Marisa. 
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“Eu descontava as duplicatas nos bancos. Chegou uma hora em que eles não 
tinham mais cruzeiros, então ofereciam dólares. Eles valiam pouco quando eu 
os tomei, mas na época de devolvê-los, triplicaram”. Mussa conta que faliu aos 
65 anos de idade e, assim, em 1981, viu-se obrigado a encerrar as atividades da 
fábrica e aposentar-se.
Após a perda de sua mãe, Mussa sentiu-se motivado a voltar-se para a religião. 
Passou a ser casher e frequentar a sinagoga assiduamente. Até hoje, mesmo com 
certas di�culdades de locomoção, ele não deixa de ir ao shil nas Grandes Festas. 
Mas nem sempre foi assim, “na juventude, eu �cava nos jardins da sinagoga �er-
tando com as moças bonitas”, confessa. 
Em 2003, Raimunda, mulher de Mussa, faleceu. Suas �lhas vivem atualmente 
em Miami, nos Estados Unidos, e seu �lho, em S. Paulo. Ao todo ele tem dez 
netos e oito bisnetos, além de muitos amigos, de todas as idades, que vai conquis-
tando por onde passa. A porta do seu apartamen-
to permanece aberta para receber as pessoas que 
vêm para um bom papo.

Mussa
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Polina

ratidão é a memória do coração, por isso, queremos falar sobre nossa 
querida Polina Sayeg, que hoje vive seus 85 anos, Baruch Hashem, colhen-

do os frutos do que plantou.
Ela é mãe, sogra, avó e bisavó, com muito orgulho.
Nascida no Rio de Janeiro, é a caçula de uma família de nove irmãos.
Seu desejo era ser mãe e dona de casa, e acabou completando sua realização atu-
ando também como modelista junto ao seu marido, Salomão, e �lhos.
Seu pai, Nissim Kalili, trabalhava no comércio, e sua mãe, Sarina, era uma exce-
lente dona de casa, que se destacava como muito boa cozinheira, costureira, além 
de fazer bordados e crochê. Falava árabe, francês e português, e era uma senhora 
muito elegante e de muita fé, mantendo a tradição religiosa.
Polina herdou os dotes de sua mãe, com excelência na cozinha, especializada em 
comida árabe. Sempre foi uma boa an�triã; gostava muito de cantar, sua prefe-
rência eram os tangos e boleros. Também costurava, fazendo bonitas fantasias; 
sempre foi muito perfeccionista. Quem estava ao redor dela não tinha como não 
fazer da mesma forma!

G

memorias do coração_final.indd   85 17/07/13   09:57



86

Polina e família 
no dia do casa-
mento de um dos 
filhos
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Polina

Comidinha da vovó

Polina tinha muito medo de viajar de avião, e seu primeiro voo foi um verdadeiro 
desa�o, mas o amor a fez superar esse medo: seu neto mais velho, muito querido, 
foi morar em Nova York por um longo período, para fazer um tratamento mé-
dico. Ele só queria comer o que a vovó fazia, então, algumas vezes vovó Pola teve 
que ir a Nova York para ajudar a preparar as comidinhas que ele tanto desejava 
e que a mãe ainda não sabia fazer. Comida é vida, e isso acabava por levantar o 
astral do neto.
Ela teve um papel importante na salvação desse neto. Por muitos meses ele �cou 
internado fazendo tratamentos intensivos, sem obter bons resultados. Os médi-
cos, por sua vez, resolveram desisitir das tentaivas de cura e mandar a família de 
volta ao Brasil.
Polina, com sua grande fé, acreditou que ainda poderia haver algo a se fazer e 
pediu à médica responsável pelo caso que consi-
derasse o sofrimento dos pais e se colocasse no 
lugar deles. Diante desse apelo, a médica decidiu 
insistir mais um pouco, o que acabou trazendo a 
luz no �m do túnel.
Seu grande desejo era ter uma �lha, mas isso aca-
bou sendo concretizado com o nascimento das 
netas e bisnetas, o que muito a alegrou.
Essas são as memórias de Polina e a nossa gratidão. 

Por seu �lho, nora, netos e bisnetos. 
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Os pais de 
Raissa Rojter
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Raissa

esde muito nova, Raissa Rojter já sabia que quando crescesse seria estu-
diosa. Nascida em 1919, numa pequena cidade da Polônia, a 25 km da fronteira 
com a Rússia, a garotinha tomou gosto pelos estudos aprendendo a rezar com o 
pai, que além de rabino era professor. 
“Quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, vivemos uma época 
de medo e pavor. Morávamos a 25 km da fronteira russa. Na medida em que os 
alemães avançavam até as regiões soviéticas, os russos conseguiram contê-los e 
nos libertaram! Ficamos aliviados, não havia mais ameaça de morte, mas mesmo 
assim �camos muito tempo assustados”, lembra. 
Todos começaram a trabalhar, apesar das grandes di�culdades de abastecimento, 
pois naqueles tempos era muito difícil conseguir comida. Raissa tinha um em-
prego na prefeitura e aprendeu um pouco de russo na escola. 
Ela aproveitou para fazer faculdade, que era a única coisa que estava ao seu al-
cance e que não exigia ter dinheiro. Assim, no dia 19 de junho de 1941, embar-
cou para Minsk, capital da Rússia Branca (Bielorússia). No dia seguinte fez a 
inscrição e o exame na faculdade de Economia, e chegou feliz à casa em Minsk 

D
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No alto, Raissa com seu marido e filho. 
Acima, com seus netos e, à direita, acompanhando seu filho 
à chupá
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onde estava hospedada, avaliando como a mudança tinha o lado bom. Sentiu-se 
satisfeita por ter conseguido o que muitos gostariam de ter feito.
Às duas horas da madrugada do dia 22 de junho de 1941 o ministro Molotov 
anunciou pelo alto-falante (rádio havia sido proibido e televisão não existia) que, 
apesar do pacto de não-agressão, os alemães invadiram a União Soviética, decla-
rando guerra. Raissa tentou voltar para casa, mas não foi possível. Toda a família 
havia �cado em Nieswiez e ela, em Minsk, sem poder fazer nada. 
Minsk foi bombardeada naquele mesmo dia e Raissa diz não haver palavras para 
descrever o que aconteceu: os bombardeios envenenaram a água! Sua família, 
incluindo o irmão e a irmã, faleceram. Dois dias depois, os moradores abando-
naram a casa em que Raissa estava hospedada e foram em direção ao bosque, es-
condidos, com a roupa do corpo e quase sem alimentos. Ficaram ali alguns dias, 
cavando buracos na terra para se esconder. Posteriormente, abandonaram o bos-
que e em uma semana conseguiram alcançar 
um trem, que foi várias vezes bombardeado, 
sendo que o trem anterior havia sido queima-
do. E foi assim que ela chegou até o centro da 
Rússia, onde trabalhou e estudou.
Em 1945 acabou a guerra e Raissa recebeu o 
direito de voltar para sua terra natal. Regres-
sou para Lodz e casou-se com Jakov, com 
quem teve seu �lho, Walter. 
Raissa Rojter faleceu em 22 de abril de 2013 
durante a elaboração deste livro.

Raissa
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R

Rebeca

ebeca Saute, Fisbein de solteira, nasceu no Rio de Janeiro, antiga Capital 
Federal do Brasil. É a �lha mais velha do segundo casamento de 

seu pai, Nahum Fisbein. Ele era viúvo e tinha quatro �lhos quando foi apre-
sentado a Dolores Zimmermann, recém-chegada da Bessarábia. O shiduch foi 
realizado e dessa união nasceram dois �lhos, Rebeca e Maurício.
Ainda pequenos, devido a di�culdades �nanceiras foram morar em Salvador. 
Após alguns anos, já estabilizados economicamente transferiram-se para a cidade 
de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
Nahum era alfaiate e Dora, como Dolores era chamada, uma dona de casa. Ela 
tinha grandes expectativas em relação a seus �lhos, dessa forma obrigava-os a ter 
aula de música: Rebeca aprenderia piano e Maurício, violino. Rebeca tornou-se 
uma boa pianista, mas Maurício fugia para não ter que ir às aulas.
As melhores lembranças que Rebeca guarda de seu pai estão relacionadas ao cari-
nho e ao amor dados por ele, muitas vezes representados por um chocolate Dia-
mante Negro. Sua mãe era uma mulher sofrida, que passou pelos horrores da Pri-
meira Guerra Mundial. Ela sonhava em ser uma aristocrata, mas teve esse sonho 

memorias do coração_final.indd   93 17/07/13   09:57



94

abortado pelas cir-
cunstâncias. Mesmo 
assim, uma das lem-
branças mais queridas 
que Rebe ca tem da 
mãe é a de vê-la com 
os bolsos do avental 
cheios de milho pa ra 
ali mentar os pombos. 
Rebeca sempre gos-
tou da leitura, passa-

va as tardes na biblioteca pública deliciando-se com os livros “proibidos” de Jorge 
Amado. Canhota por natureza, foi obrigada a aprender a escrever com a mão 
direita, pois era o hábito da época. 
Os anos se passaram e Rebeca, segundo a informação de seus amigos, tornou-se 
uma linda mulher, com a vontade de se tornar uma advogada. Para que fosse 
possível realizar esse sonho, Rebeca foi estudar em Porto Alegre, com o intuito de 
prestar exame para a Faculdade de Direito. Nessa época, a juventude judaica se 
encontrava nos bailes do Clube Círculo Social Israelita. Em um desses bailes Re-
beca conheceu Adão Saute, e foi amor a primeira vista. Eles se viam a pouco me-
nos de um mês quando, em uma brincadeira com seu tio Henrique, Adão falou 
que �caria noivo de Rebeca quando eles completassem um mês de namoro. Seu 
tio acreditou, e mesmo Adão dizendo que se tratava apenas de uma brincadeira, 
não teve jeito, palavra é palavra, o noivado estava marcado. Rebeca abandonou a 
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Faculdade de Direito, a pedido do noivo, que, como bom gaúcho, achava não ser 
“bonito” a mulher ter uma pro�ssão.
Com certeza o amor entre eles estava selado, pois viveram cultivando esse senti-
mento por 58 anos. Adão e Rebeca tiveram três �lhos, sendo que a �lha do meio 
faleceu aos 53 anos de idade. Rebeca adorava pintar e era participante assídua das 
Pioneiras do Rio Grande do Sul.
Adão gostava muito de pescar e Rebeca até hoje guarda com carinho e saudades 
todas as carretilhas e apetrechos que ele costumava usar.
Hoje ela mora em S. Paulo, perto de sua �lha caçula. Continua, aos 89 anos, 
sendo uma mulher linda, inteligente, gentil e elegante, que gosta de rir, cantar, 
de plantas, crianças e animais.

Rebeca

Na página ao lado, Rebeca com seu marido Adão
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Riva

iva nasceu em 1928, na cidade de Rokiskis, na Lituânia, �lha caçula de 
Nachman e Tauba Helcer. Ela chegou ao Brasil ainda criança de 

colo, com sua mãe e os irmãos, Elias, Mira e Aizik, tendo vivido toda a sua vida 
em S. Paulo. Nachman veio antes e os esperava no porto de Santos. 
Riva contou para seus �lhos que o preço das terras na Lituânia teria baixado 
enormemente com a iminente promulgação de uma lei que proibia o corte de 
árvores (ou isto, ou a aproximação de regime comunista). O fato é que, com a en-
trada dos russos, Nachman foi parar no paredão, tendo escapado do fuzilamento 
por interferência de Tauba e Ester, sua irmã. Já no Brasil, Nachman exerceu di-
versas atividades, dentre elas, foi proprietário de fábrica de cigarros, e Riva conta 
que os quatro irmãos bloqueavam a máquina de corte, permitindo a produção de 
cigarros enormes, para deleite dos amigos. 
Riva morou boa parte da infância e juventude em uma casa na Rua Ceará, em 
Higienópolis. Sua melhor amiga era sua vizinha Zuzu; pulavam o muro para se 
visitarem e deixavam bilhetes secretos em um buraco desse muro. 
Aos domingos, o almoço era “portas abertas”, com mesa farta, e a comunidade 

R
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lituana frequentava a casa. A parte ruim desses domingos era lavar os pratos, ati-
vidade que era de responsabilidade de Riva e Mira. Mania que �cou para toda a 
vida: Riva nunca suportou uma cozinha com pratos sujos acumulados. Sua mãe 
também exigia que ela e Mira lavassem e passassem suas próprias blusas, o que 
causava disputa entre as irmãs, uma usando a blusa da outra. 
Riva estudou no Mackenzie; ia a pé com uma turma de amigos. Como curso 
secundário fez curso técnico em Química. Chegou a trabalhar na área, mas de-
senvolveu uma alergia que a obrigou a afastar-se do laboratório por ordens mé-
dicas. Mais tarde, em 1970, ingressou na Faculdade de História da USP, onde se 
formou e fez o mestrado. 
Casou-se com Leon Gorenstein, que conheceu por intermédio de seus irmãos 
Elias e Aizik, na época estudantes de Engenharia Civil, como Leon. Riva teve três 
�lhos, Lina, Annette e André. Ela sempre foi muito prendada; quando os �lhos 
eram pequenos, costurava as roupas (das crianças e das bonecas das meninas), e 
fazia tricô e crochê. Teceu também diversos tapetes 
espetaculares, com tramas bastante complexas. Ela 
os bordava ao mesmo tempo em que conversava e 
assistia televisão. 
Riva mora na mesma casa há sessenta anos, casa que 
sempre gostou e onde criou os �lhos. Agora, na ve-
lhice, continua uma pessoa tranquila e gentil.

Riva

Na página ao lado, Riva passeia com seu 
marido Leon em viagem de férias
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Samuel

amuel Furman nasceu no Rio Grande do Sul, na colônia de Quatro Ir-
mãos, município de Erechim, em 20 de setembro de 1925. Seus pais, Lea (Luisa) 
Schartzman e Zisse (José) Furman, eram nascidos na Bessarábia, na cidade de 
Rashcov.
Seus avós maternos, Chaim Salomon Schartzman e Chendl (Janete), vieram para 
o Brasil por volta de 1911 com cinco �lhos, quatro homens e uma mulher, Lea, 
sua mãe. Zisse chegou aqui sozinho depois de passar pelos Estados Unidos.
Samuel conta que seus pais casaram-se em Quatro Irmãos e tiveram cinco �lhos: 
Maria, So�a, Berta, Samuel e David, todos nascidos naquele município, onde 
seu pai era colono e trabalhava na terra. Ele recorda que para ir à escola eles saíam 
da colônia todos os dias e caminhavam cinco quilômetros até a vila (“amassando 
barro” em dias de chuva), onde �cava também o shil. Eles lavavam os pés antes 
de entrar na sala de aula e em Yom Tov.
Samuel lembra de alguns costumes, que para abater uma galinha ele ia até a vila 
e tinha que esperar um dia inteiro, porque só havia um shochet para 850 pessoas. 
Às vésperas de Pêssach a família recebia o tio David, que vinha de Passo Fundo, 

S
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e com os outros tios preparavam e assavam as matsot para a família. Os furinhos 
eram feitos com carretilha ou com uma espora. O prato do jantar era frango, 
batatas, que eram cozidas com cebola frita, e depois colocavam matsá quebrada 
por cima.
Eles tinham um vizinho, Mendel Rabin, boa pessoa, que tinha uma �lha, Han-
na, e um de seus tios se interessou por ela, porém seu avô não deixou que eles 
se relacionassem porque, entre outros animais, Mendel criava um porco para 
vender. Seu avô era muito rigoroso e, por essa razão, depois disso, os tios foram 
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Samuel

Samuel (à direita) e dois amigos, em 1973. 
Na página ao lado, seus pais
Samuel (à direita) e dois amigos, em 1973. 
Na página ao lado, seus pais
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para Passo Fundo para casar e só voltaram para 
comunicar o fato.
Samuel considera que nunca foi travesso; 
queria ser carpinteiro quando crescesse, 
mas aprendeu o ofício de alfaiate aos 19 
anos aproximadamente.
Juntamente com as irmãs, Samuel veio 
para o sudeste, enquanto os pais e o ir-
mão �caram em Passo Fundo. Em 1944 
ele foi para o Rio de Janeiro, onde �cou 
por seis meses morando com a irmã Ber-
ta, que era casada com Abrão Levitan e 
com quem teve três �lhos, Janete, Marli 
e Artur.
Em seguida ele veio para S. Paulo sozinho 
trabalhar em confecção, e depois disso vieram 
seus pais e seu irmão David, que também apren-
deu o ofício de alfaiate. 
Depois de alguns anos Samuel aprendeu a costurar couro e trabalhou em várias 
o�cinas de confecção no Bom Retiro. Ele conta ainda que era injusto que as 
mulheres ganhassem salário menor que os homens, pois isso tornava mais difícil 
que eles conseguissem empregos. 
Samuel era sócio do clube Círculo Israelita e depois do Clube de Regatas Tietê, 
onde foi atleta veterano, conselheiro e diretor de atletismo. Ele praticava marcha 
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atlética e corrida e chegou várias vezes a remar no rio Tietê.
Mora na Vila Anibal há 52 anos. É solteiro, mantém-se atualizado nas notícias, 
gosta de ouvir música, especialmente ópera, e sabe muito sobre o cinema de 
alguns anos atrás. Vai ao shil ali existente todos os dias pela manhã e ao Cabalat 
Shabat. Samuel é o guardião das chaves do shil.

Na página ao lado, aos 21 anos

Samuel
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Sara e Geni

s gêmeas Sara e Geni nasceram em Luck, na Polônia, em 1924. Univi-
telinas, elas eram tão idênticas que seu pai colocou um brinco de ouro na orelha 
da Sara para diferenciá-la de Geni quando chegasse das longas viagens que fazia 
como caixeiro viajante.
A situação foi �cando cada vez mais difícil para os judeus na Europa, então o pai 
das meninas (ele tinha quatro �lhas) resolveu construir uma vida nova na Amé-
rica do Sul. Conseguiu um visto para a Argentina, mas quando o navio aportou 
no Brasil, ele desembarcou e �cou por aqui mesmo, em Curitiba.
A mãe e as quatro crianças vieram dois anos depois, quando as gêmeas estavam 
com quatro anos. Sara lembra que durante a viagem sua irmã mais velha levou 
um tombo e não pôde descer do navio junto com elas. 
Quatro anos se passaram e a família veio para S. Paulo em busca de melhores 
oportunidades. O pai comprou uma máquina de tecer jersey, e assim sustentou a 
família, trabalhando duro, até que contraiu tuberculose e faleceu. Os cinco �lhos 
(o caçula nasceu no Brasil) assumiram o trabalho; Sara aprendeu a cortar tecido 
e Geni �cou na contabilidade.

A
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O trabalho era árduo, mas havia espaço para travessuras, próprias da juventude. 
Aproveitando-se do fato de serem tão parecidas, as gêmeas se faziam passar uma 
pela outra, sempre que lhes convinha, confundindo todas as pessoas. 
Sara lembra que certa vez, no bonde, um homem quis pagar-lhe a passagem, mas 
ela recusou, dizendo que não poderia aceitar favor de um estranho. “Estranho, eu? 
Assim você me ofende, Geni!”– indignou-se ele, que era professor da irmã de Sara.
De temperamentos totalmente diferentes, Geni era a mais extrovertida e a mais 
namoradeira também. Ambas eram boas alunas, sendo que a irmã mais velha era 
sempre a primeira da classe. Todos eles aprenderam idish com um professor parti-
cular, e quando se dirigiam ao pai em português, este respondia que não entendia 
esse idioma, somente idish. 
Geni fez curso de contabilidade e casou-se aos 27 anos, teve duas �lhas, Rosely e 
Dora, e um �lho, Mauro.
Sara casou-se um ano depois, teve um casal de �lhos, Hilário e Marly, ambos en-
genheiros eletrônicos. Mauro está no primeiro emprego até hoje, em uma empre-
sa que produz equipamentos 
médicos, e Marly, que após 
trabalhar por muitos anos 
como engenheira eletrônica, 
aposentou-se e abriu uma �r-
ma que confecciona acessórios 
para dança.

Na página ao lado, as gêmeas com sua 
mãe e irmãos

Sara e Geni
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Steluta e seu marido no trem saindo de Bucareste, quando fugiam da Romênia em 1947
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Steluta

eu nome é Steluta Zalman Radulescu e nasci em 18 de junho de 
1923, em Bucareste, na Romênia.
Meu pai era alfaiate de luxo de casemira inglesa. Morei até os 18 anos na Rua Vi-
tória, onde havia o Palácio Real e todas as instituições importantes daquele país.
Meu pai faleceu em 1940, aos 60 anos, quando eu tinha apenas 17. Ele sofreu 
um ataque cardíaco na rua, após ter sido ameaçado por membros do Partido 
Nazista da Romênia (Guarda de Ferro). 
Minha mãe e eu fomos morar com a irmã do meu pai, Carolina, que tinha uma 
casa grande e nos cedeu um quarto. Ela tinha um ateliê de moda de alta costura 
e me ensinou tudo sobre o assunto.
A situação �cou bem difícil quando a Guarda de Ferro e o General Ion Antonescu 
uniram-se aos alemães, endurecendo ainda mais a já rígida legislação antissemita.
Eu comecei a frequentar a Organização Sionista Betar, pois queria ir para Israel, 
mas na mesma época conheci meu marido que não queria ir para lá. Ele nasceu 
perto de Kiev, na Rússia, e era neto de rabino. Em 1947 saímos da Romênia, 
pois meu marido era capitalista e tivemos que fugir. Deixamos minha mãe com a 

M“
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minha tia. Fugimos sem documentos, conseguimos passar pela fronteira com um 
acompanhante como refugiados de guerra de Bucareste e seguimos para Viena, 
na Áustria, onde permanecemos por duas semanas. Atravessamos o país enfren-
tando um frio de 30°C abaixo de zero e chegamos à Itália. Ficamos na escola 
Cadorna em Milão por três meses, tentamos ir para os Estados Unidos, mas não 
conseguimos. Na embaixada do Brasil conseguimos um passaporte e soubemos 
de uma pessoa conhecida que morava em Salvador, na Bahia.
Chegamos em Santos em 1948. Permanecemos alguns meses em S. Paulo, na 
Rua Florêncio de Abreu. Descobri que estava grávida. Finalmente recebemos 
uma carta da conhecida de Salvador e fomos para a Bahia, onde meu marido 
trabalhou por um ano. Em março de 1949 meu �lho Israel nasceu.
Posteriormente fomos para Buenos Aires, onde permanecemos por seis anos 
como clandestinos durante o governo de Peron.
Em 1958 viemos para S. Paulo, alugamos 
um quarto no Bom Retiro e começamos a 
trabalhar com joias no atacado. Meu �lho 
formou-se em Física e dava aulas particula-
res de física, química e matemática.
Em 1981 meu marido faleceu e eu �quei 
muito doente por seis meses. Desde então 
meu �lho me ajudou, mas infelizmente ele 
faleceu em junho de 2012.

Steluta

Na página ao lado, Steluta com sua mãe, marido e filho

“
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Susana em Mar del 
Plata, em 1944
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Susana

ilha caçula de Cecília e Moises Zuker, Susana Mentlik teve uma infância 
feliz em Buenos Aires, onde nasceu, em 1929. Muito mimada pelas tias e pelos 
quatro irmãos (na verdade Susana teve mais três, que faleceram antes de seu nas-
cimento), tudo corria bem em sua vida, exceto pelo fato de ter �cado órfã de pai 
aos oito anos de idade. Moises sofria de asma, e naquele tempo essa doença era 
quase sempre fatal.
A viúva e as crianças �caram bem �nanceiramente, pois o irmão de Moises era 
seu sócio no próspero curtume que possuíam, e ele passou a prover a família a 
partir de então.
Tempos depois, a irmã mais velha de Susana casou-se com um farmacêutico da 
cidade universitária de La Plata e mudou-se para lá. Em uma das visitas que fez 
à irmã, Susana conheceu Marcos, um jovem estudante de Engenharia. Ela tinha 
então 12 anos de idade e não prestou a mínima atenção nele, que era seis anos 
mais velho. Ela tampouco despertou o interesse dele. Dois anos se passaram até 
ela voltar a La Plata, e dessa vez foi bem diferente. De menina, Susana transfor-
mara-se em uma bela mulher, e Marcos começou a �ertar com ela. 

F
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Após quatro anos de namoro, em 1948, casaram-se e foram para Buenos Aires 
morar na casa da mãe de Susana. À época, Marcos ainda estudava Engenharia. 
Pouco tempo depois, Cecília faleceu, e o casal achou que já estava na hora de ter 
�lhos. Passado um mês, Susana estava grávida.
Marcos queria muito um menino. Ele guardou o cartão de um mohel que conhe-
cera há pouco em um brit milá, achando que em breve precisaria dele, mas não 
foi necessário: nasceu Nora. Mas depois, o mohel foi chamado por duas vezes: 
primeiramente com o nascimento de Henrique e, mais tarde, com a chegada do 
caçula, Sérgio.
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Susana

Em solo brasileiro

A situação econômica na Argentina não ia nada bem, e estava cada vez mais 
difícil para um jovem engenheiro conseguir trabalho. Por outro lado, o Brasil 
prosperava, e S. Paulo crescia a passos largos. Assim, Susana e Marcos resolveram 
imigrar, e em 1964 a família mudou-se para S. Paulo.
Marcos logo conseguiu um bom emprego, em uma grande empresa de engenha-
ria, que o mandou para Itápolis, onde ele ajudou a construir o fórum, a delegacia 
e a cadeia da cidade. Três anos depois, foi transferido para a cidade de S. Paulo. 
Em 1980, às vésperas do seu 57º aniversário, Marcos morreu, em decorrência de 
problemas hepáticos.
Susana não se casou novamente. Dona de casa exemplar, dedica seu tempo aos 
três �lhos, seis netos e três bisnetos.
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Vicky

ictória Hazan nasceu em outubro de 1920, no Egito. Mourad, seu pai, 
viajava muito; foi para o Panamá, onde �cou por cerca de quatro anos. Voltava 
ao Egito, para sua esposa Ester, “fazia” mais �lhos e depois retornava ao Panamá.
Vicky (apelido de Victória) foi para a escola de freiras Marie Suares, onde cur-
sou o primário e o ginásio. Depois foi para a escola judaica Moise Kataur, onde 
concluiu o ensino médio e aprendeu a falar inglês, francês, hebraico, árabe e um 
pouco de italiano.
Como ela era muito bonita, aos 16 anos um garoto chamado Roger pediu-a em 
namoro, mas Vicky não aceitou porque ele era mais baixo que ela! 
No dia seguinte, a bochecha dele estava muito vermelha... A mãe tinha batido 
nele porque o mandara comprar peixe, mas quando ele olhou para Vicky, esque-
ceu o peixe no bolso, deixando-o estragar. Esse rapaz retornou mais tarde e foi 
muito importante na sua vida.
Aos 18 anos Vicky já trabalhava na Royal Air Force, como taquígrafa. Ela reen-
controu Roger, que trabalhava na Shell e já tinha 22 anos de idade. Eles se cru-
zaram no metrô, voltando do trabalho, e mais uma vez ela recusou o namoro.

V
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Vicky (à direita), com seus pais e irmãos. Nota-se que o pai foi “colado” na foto, pois estava sempre viajando
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Vicky

Era a época de Rommel, Chamberlain, Montgomery, e no Egito eram os tem-
pos do Gamal Abdel Nasser, que vivia incomodando os judeus, especialmente 
as mulheres judias.
Vicky foi obrigada a sair da Royal Air Force e, sendo apátrida, como todos os 
judeus, perdeu o direito de ter documentos egípcios. 
Foi difícil encontrar outro emprego. Por intermédio de um amigo ela arranjou 
um na TWA, onde trabalhou com Dreness Davenport, que conseguiu uma car-
teira de identidade para ela. Ela permaneceu nessa empresa durante quatro anos. 
Nesse período conheceu Nessim Hassan, que veio a ser seu primeiro marido. 
Dois anos depois, Vicky foi demitida, e em seguida nasceu sua �lha, Andrée, e 
três anos mais tarde, ela daria à luz Moise.
Nessa época a família da Vicky pediu um visto de permanência para o Brasil. Sa-
íram do Egito e passaram de duas a três semanas na Itália. Depois, chegaram no 
Rio de Janeiro, em 1957, onde moraram durante um ano. A vida não foi fácil lá.
Em 1958, mudaram-se para S. Paulo. Moraram durante um mês na casa de uma 
amiga, e em seguida foram para um apartamento em Santa Cecília.
O marido era engenheiro têxtil de formação, mas para se sustentar teve de traba-
lhar como vendedor de fórmica, em uma empresa chamada Formiplac.
As crianças estudaram durante três anos na Escola Beit Chinuch, mas isso teve 
de ser descontinuado, devido ao alto custo das mensalidades, e foram transferi-
das para o Colégio Riachuelo.
Apesar de as crianças serem ainda novas, Vicky conseguiu trabalhar vendendo ar-
tigos para escritório. A situação da família melhorou, e em 1965 muda ram-se para 
um apartamento alugado na Avenida Duque de Caxias. Quando Moise fez bar 
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mitsvá já moravam na Rua Martim Francisco, mas algum tempo depois recebe-
ram uma ordem de despejo.
O marido da Vicky era um homem difícil, e ela foi �cando cada vez mais infe-
liz. Muito magra, acabou �cando anoréxica e teve uma severa depressão. Nessa 
época Moise tinha 14 anos.
Vicky começou a trabalhar na Éditions Techniques du Brésil, uma empresa 
francesa. Como ela queria deixar o marido, esse chefe a ajudou, conseguindo 
um mandado judicial para que ela �casse com o fundo de garantia do marido. 
Vicky saiu do casamento com os �lhos pequenos e cuidou deles sozinha.
Anos mais tarde, Nessim teve gangrena devido ao diabetes, foi internado no lar 
da Vila Mariana e faleceu.

Antiga Paixão

Enquanto isso, em 1970, ela recebeu uma ligação do Roger (o garoto do peixe), 
que ela não via desde 1942, no Egito, dizendo que queria visitá-la. Ele traba-
lhava na Pan Am de Miami e conseguiu o telefone dela por intermédio de um 
primo seu, que trabalhava também na Pan Am. 
Estando no Brasil, Roger foi ao encontro dela no seu local de trabalho. Voltaram 
caminhando juntos até a sua casa. Eles conversaram durante duas horas. Após 
esse encontro eles se corresponderam durante dois anos. Mas ela se rebelou, não 
quis continuar escrevendo para Roger, e ele respeitou o seu desejo.
Na empresa Editions, o chefe de Vicky desligou-se da �rma e foi substituído 
por um belga. Junto com ele veio o presidente, que já conhecia Vicky de nome. 
No começo ele foi encantador, convidou Vicky e sua �lha Andrée para jantar. 
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Vicky

Vicky, aos 24 anos, no Egito

A empresa vendia enciclopédias para engenheiros, médicos e advogados, por 
meio de assinaturas. Na época a moeda sofria enormes variações cambiais. O 
chefe propôs a Vicky que ela imitasse a assinatura do diretor de exportações nas 
notas �scais. Dessa forma ele ganharia 15 dias, o que lhe renderia muito di-
nheiro. Vicky �cou muito nervosa com a proposta e recusou-a. Isso complicou 
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Foto tirada em 
fevereiro de 1941
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a sua vida na empresa, onde já estava havia 12 anos. Ela foi aconselhar-se com 
uma amiga que lhe sugeriu ir ao sindicato. Ela pediu para sair da �rma, mas o 
chefe negou-se a lhe dar os seus direitos, e então ela abriu um processo contra a 
empresa e ganhou a causa.
Mas esse processo deixou-a muito nervosa; ela teve problemas de úlcera e passou 
quatro dias hospitalizada. Naquela época ela já morava na Avenida Higienópo-
lis, em um apartamento alugado.
Alguns dias depois, ela recebeu uma proposta para trabalhar em um banco in-
glês, que �cava nessa mesma avenida, a poucos passos da sua casa. Havia uma 
árvore de jasmim na entrada do edifício, onde era a antiga casa de Julio Mesqui-
ta e hoje é a entrada de um prédio de apartamentos.
Ela aceitou a oferta e começou a trabalhar com Roy, um chefe de quem gostou 
muito, um homem maravilhoso, casado com uma chilena. Roy ajudou-a a com-
prar um apartamento. Ela tinha uma poupança e ele se ofereceu para completar 
o que faltava, fazendo-lhe um empréstimo sem juros. Dessa forma ela conseguiu 
comprar o seu primeiro apartamento de dois quartos, com copa e cozinha.
Vicky trabalhou lá durante três anos e meio, até que Roy perdeu a representação 
no Brasil e passou a trabalhar somente no Chile. Assim, ele não precisava mais 
do inglês, nem de Vicky. 
Ela �cou desempregada durante três meses. Nesse intervalo ela traduziu um 
livro sobre churrasco do inglês para o português. Por intermédio de uma amiga 
ela conseguiu um novo emprego em uma �rma de engenharia, onde permane-
ceu por 11 anos. 
Em 1972, Roger reapareceu no Brasil. Depois voltou novamente em 1993. 

Vicky
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Poucos meses depois ela 
recebeu uma ligação dele 
de Miami. A esposa dele 
tinha morrido de câncer 
após dez anos de sofri-
mento. Vicky procurou 
consolá-lo, aconselhou-o 
a procurar amigos, prati-
car esportes, pescar. Uma 
semana depois ela recebeu 
uma cartão de aniversário 
dele, e eles passaram a se 
corresponder novamente 
por cartas por cerca de 
um ano. 
Em 1993 Roger veio visi-
tar o seu primo no Brasil e 
pediu Vicky em casamen-
to. À época ele tinha 76 

anos e ela 73. Mas Vicky queria permanecer no Brasil. Três anos mais tarde, 
�nalmente ela foi para Miami, incentivada pelo chefe e pelos amigos. Vicky e 
Roger casaram-se em fevereiro de 1996 em uma bela cerimônia e viveram felizes 
nos Estados Unidos por cerca de dez anos. Eles �zeram muitas viagens com o 
Carnival Cruises Lines, já que o �lho de Roger era o vice-presidente da empresa.
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Em 2006, Roger começou a �car agressivo e nervoso. Era o começo do Mal de 
Alzheimer. Ele foi internado em um lar, ela �cou com ele durante dez dias e de-
pois voltou para o Brasil. Roger morreu de pneumonia em setembro daquele ano.
Atualmente Vicky mora em S. Paulo com a �lha, e continua sendo uma pessoa 
espetacular, cheia de vida e de histórias maravilhosas para contar. 

Vicky
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Zofia no colo de 
Olga Krell
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Zofia

o�a Wasserlauf Zauder nasceu na Suécia, em 1947, �lha única do 
engenheiro químico Marian e da economista Felicja, ambos nascidos na Cracó-
via. Eles passaram por campo de concentração durante a Segunda Guerra Mun-
dial, na Polônia. 
Após a guerra foram para Estocolmo, na Suécia, onde Zo�a nasceu, e vieram para 
o Brasil quando ela tinha três anos, com a ajuda de um tio por parte da mãe, que 
já tinha se estabelecido no País. Marian conseguiu um emprego na fábrica de 
brinquedos Estrela, e Felicja trabalhava na construtora de seu irmão. Mais tarde 
Marian abriu uma distribuidora de materiais de construção, e depois uma loja de 
artigos de couro, com a ajuda da esposa.
Zo�a teve uma infância tranquila e tem boas lembranças da convivência com 
os pais, relatadas sempre com emoção e carinho. Na adolescencia, quase todos 
os �nais de semana ela ia para S. Vicente com uma amiga de infância, Ivone, e 
divertiam-se bastante. Uma cena marcante que ela guarda com emoção foi a festa 
de formatura, quando se graduou em Ciências Sociais. 
Ela se casou jovem, com18 anos, porém não foi muito feliz, separou-se após 17 

Z
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Zofia com seus pais
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anos de casamento. Teve uma vida bastante difícil, educando os �lhos sozinha, 
com muito sacrifício. Nesse período seus pais faleceram, Marian aos 55 anos e 
Felicja aos 72. 
Seu ex-marido dilapidou o patrimônio da família, deixando-a em uma situação 
�nanceira muito difícil. Teve dois �lhos com ele, Mariano e Cynthia, atualmente 
com 41 e 35 anos, respectivamente. O ex-marido não manteve contato com a 
família e faleceu recentemente.
Ela se casou novamente e viveu com o marido por mais de uma década, mas tam-
bém passou por momentos difíceis, pois ele era bipolar. Ele faleceu há 11 anos.
Zo�a tem cinco netos, três do �lho e dois da �lha, e fala com carinho de todos 
eles. “O meu maior orgulho são meus �lhos e netos, essa é a minha maior fortu-
na, a única”, ela faz questão de frisar. Sempre 
que necessário, ajuda a �lha e a nora nos afa-
zeres com as crianças.
Zo�a trabalha em uma agência de turismo há 
11 anos, porém se sente muito sozinha e in-
satisfeita com a vida em geral. Esteve doente 
há um ano, com diagnóstico de linfoma, e 
atualmente está na fase de controle da doen-
ça. Lamenta por não ter tido irmãos.
Ultimamente Zo�a tem se esforçado para co-
nhecer novas pessoas para não �car tão sozi-
nha e voltar a encontrar a felicidade.
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Glossário
Bar mitsvá – cerimônia que celebra a maio-
ridade religiosa de um menino judeu, aos 13 
anos de idade. 

Baruch Hashem – em hebraico, graças a D’us.

Brit milá – cerimônia religiosa judaica na qual 
o prepúcio do recém-nascido é cortado ao oi-
tavo dia de vida, como símbolo da aliança en-
tre D’us e o povo de Israel. 

Brichá – em hebraico, fuga. Organização que 
ajudava os sobreviventes do Holocausto.

Cabalat Shabat – em hebraico, recebimento 
do Shabat. Trata-se do serviço religioso cele-
brado logo ao anoitecer de sexta-feira.

Casher – em hebraico, adequado. Palavra usa-
da para descrever comida e bebida apropria-
das ao consumo, conforme a lei bíblica.

Cashrut – leis que regem a dietética judaica e 
tornam o alimento casher.

Chazan – em hebraico, cantor litúrgico.

Chupá – em hebraico, pálio nupcial. Aberto 
de todos os lados, é usado pelos noivos duran-
te a cerimônia do casamento judaico. 

Fluden – doce de origem russa, popularizado 
em festas e comemorações judaicas.

Gabai – em hebraico, judeu designado pela 
congregação para conduzir assuntos gerais 
concernentes a ela.

Goym – em hebraico, povos. Termo usado 
para designar não-judeus.

Hashem – em hebraico, D’us.

Hering – arenque marinado.

Idish – dialeto adotado pelos judeus, particu-
larmente na Europa central e oriental. 

Idishkait – termo idish para o estilo judaico 
de vida.

Idishe mame – termo idish para “mãe judia”, 
popularizado como mãe superprotetora.

Keren Kayemet LeIsrael – conhecida como 
KKL. Ins tituição judaica de preservação do meio 
ambiente, que investe no plantio de árvores.

Kibutz – núcleo comunitário que se expandiu 
como modelo, desempenhando importante 
papel na criação do Estado de Israel.
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Klienteltshik – em idish, vendedor ambulante 
que vai de casa em casa para vender sua mer-
cadoria.

Leikech – em idish, bolo, pão de ló.

Mashguiach – em hebraico, supervisor do 
processo de fabricação de um alimento para 
que este possa receber a certi�cação casher.

Matsá – em hebraico, o pão ázimo consumido 
durante o período de Pêssach, quando não é 
permitido ingerir alimentos fermentados.

Matsot – plural de matsá. 

Mitsvá – em hebraico, preceito. 

Mohel – em hebraico, judeu especializado e 
diplomado na prática da circuncisão. 

Netzah – movimento juvenil judaico que nas-
ceu no Brasil em 1974. 

Pêssach – festa judaica que celebra a libertação 
do povo judeu da escravidão no Egito.

Rosh Hashaná – Ano Novo judaico.

Shabat – dia de descanso semanal judaico; 
inicia-se a partir do pôr do sol da sexta-feira 
e termina ao completo anoitecer do sábado.

Shabatot – plural de Shabat.

Shiduch – termo em idish que signi�ca pro-
mover o encontro de duas pessoas para �ns de 
casamento.

Shil – em idish, sinagoga.

Shmirá – em hebraico, guarda. 

Shochet – em hebraico, judeu especialista no 
abate de animais, conforme a lei judaica.

Tapuz – programa para jovens com experiên-
cia de turismo e trabalho em Kibutz.

Tefilin – �lactérios usados nas orações matinais.

Tehilim – em hebraico, Salmos.

Torá – em hebraico, instrução. Orientações 
divinas entregues por D’us, por intermédio 
de Moisés, ao povo judeu no Monte Sinai há 
3.325 anos. 

Unibes – União Brasileiro-Israelita do Bem-
Es tar Social. Entidade judaica bene�cente que 
mantém programas de assistência a pessoas 
menos favorecidas. 

Yeshivá – em hebraico, academia de estudos 
de Torá. 

Yom Tov – em hebraico, dia bom. Usado para 
designar os dias sagrados judaicos.
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