
  

CARTA À COMUNIDADE 

Prezado(a) Correligionário(a), 

Amigos ativistas me convidaram a liderá-los em um árduo trabalho, tão importante quanto 
honroso, e que judeu algum pode recusar: manter e fortalecer o ideal sionista, resgatar o prestígio da 
Organização Sionista Unificada do Rio de Janeiro. 

As eleições para o Executivo e o Conselho Deliberativo da Organização Sionista serão dia 
08 de junho de 1997. 

Aceitei encabeçar uma chapa, que vai em anexo, com nomes cuja atuação comprova que 
o presente e o passado são igualmente, de muito judaismo, com trabalho sério e eficiência 
insuperáveis. 

Nessa chapa há vários jovens já veteranos no trabalho dos Movimentos Juvenis Sionistas 
(Habonim Dror, Hashomer Hatzair, Chazit Hanoar) e que vi crescerem vivenciando a causa de Israel 

Essa mescla nos anima, além da garantia de realizar o muito que há por fazer, a prosseguir 
construção da corrente que de geração para geração repassa aos mais novos a responsabilidade 
prosseguir. 

Por que ouso aceitar tal desafio? 
O meu histórico de ativista responde por mim: 

e Diretora de Cultura da Wizo durante 15 anos, lá permaneço até hoje. 
e 1ºe2ºVice-Presidente da FIERJ e Presidente do Conselho Deliberativo. 

São muitos anos de linha de frente em prol dos ideais Judaicos e Sionistas. 
Assim, pensei, se neste ano de 1997, em que o Movimento Sionista completa um século, 

uma ativista que se formou no trabalho, não pode se omitir em mais uma tarefa de buscar, junto com 
todos, soerguer a causa Sionista em nossa Comunidade. Contamos, eu e os companheiros da Chapa 2, 
UNIÃO E AÇÃO, com seu voto. 

SHALOM 

* SARITA FISCHBERG 

UNIÃO E AÇÃO 

e União perfeita entre a experiência e a força de ação da juventude, na luta por uma Organização Sionista mais dinâmica, 

criativa e atuante. 

Preservar e fortalecer os laços entre nossa Comunidade e Israel como fonte de vida judaica. 

Apoio à aspiração de Israel por uma paz justa e duradoura. 

Por um pluralismo. Não à intransigência. Reconhecimento e liberdade de expressão cultural e religiosa. 

Mobilização permanente em defesa dos direitos humanos e contra todo e qualquer tipo de constrangimento à afirmação da 

condição judaica. 

Realização da Semana de Israel já! 

Reativação da Casa de Cultura de israel como Centro de vida Judaico-Sionista de nossa comunidade. 

Formação e aperfeiçoamento constantes de líderes comunitários Sionistas. 

Incremento do intercâmbio com Israel através da realizacão proaramas educativos. 

  

 



 


