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1.3 IMIGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMUNIDADES JUDAICAS 
NO BRASIL 

As pequenas comunidades israelitas do estado do Rio de 
Janeiro, passado e presente 

Luiz Benyosef 

Introdução 

Apesar da existência, bem documentada, da presença de israelitas no 
interior do estado do Rio de Janeiro desde a primeira metade do século 
XIX, somente nas primeiras décadas do século seguinte elas constituíram 
comunidades organizadas. Nas primeiras correntes imigratórias, logo depois 
da abertura dos portos em 1808, havia predominância de sefarditas vindos 
do norte da África, especialmente do Marrocos; enquanto as correntes 
asquenazitas chegavam provenientes, em maioria, da França, Inglaterra e 
Prússia (Alemanha). 

Somente a partir das duas primeiras décadas do século XX, chegaram 
em grande número imigrantes do leste europeu e orientais do Líbano e da 
Síria. Apesar da maioria preferir a capital, alguns se instalaram no interior e 
assim surgiram as primeiras comunidades israelitas do estado do Rio de 
Janeiro, especialmente em Campos, Nova Friburgo, Niterói, Petrópolis e 
Teresópolis, entre outras. Eram comunidades bem organizadas, constituídas 
por idealistas que tiveram apogeu na segunda metade do século passado. 
Praticamente cem anos depois, a maioria delas passou/passa por 
transformações profundas que alteraram suas estruturas. 

Este trabalho mostra a trajetória de algumas das pequenas 
comunidades israelitas do estado do Rio de Janeiro e como estão 
organizadas na metade da primeira década do século XXI. 

1. Campos dos Goytacazes 

Desde o final do século XIX caixeiros-viajantes vindos 
principalmente do Rio de Janeiro passavam com certa regularidade pela 
região; alguns terminaram fixando residência como as famílias Speyer e 
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Weil. No ano de 1895, um de seus membros, David Weil, estabeleceu-se 
como joalheiro na cidade. 

No início do século XX, imigrantes do leste europeu, especialmente 
da Bessarábia, da Rússia e da Polônia, juntamente com sefarditas da 
Turquia transferiram-se, muitos desde a chegada, para o norte fluminense, 
na cidade de Campos. Posteriormente, um novo grupo, proveniente da 
antiga Palestina, chegou integrando a comunidade já instalada. Assim desde 
o início dos anos 1920 encontramos em Campos, as famílias Levin, Sipres, 
Klein, Grossmann, Leibel, Esperança e Vaitsman entre outras. 

Enquanto definiam suas novas atividades profissionais, estes 
imigrantes tratavam de organizar suas vidas comunitárias de maneira 
relativamente intensa e a época era propícia, com o mundo saindo de uma 
grande crise, cujo ápice fora a I Guerra Mundial. Dessa maneira, já em 
1922, a comunidade israelita de Campos conseguiu que a prefeitura 
municipal lhes doasse uma área para sepultar seus mortos ao lado do 
Cemitério Municipal. Esta concessão foi assinada pelo então prefeito 
Pereira Nunes que se orgulhava ao mencionar sua origem cristã-nova. O 
mesmo orgulho foi reiterado, em suas memórias, por seu filho o médico e 
político Adão Pereira Nunes. O cemitério se mantém em perfeitas 
condições até hoje e abriga 56 (cinquenta e seis) sepulturas, a primeira 
datada de 1924 – de um jovem violinista falecido aos 15 anos de idade, 
Mario Vaitsman. 

Em fins da década de 1920 e inicio da década de 1930, a comunidade 
local chegou a ter uma escola, subvencionada pelo Rabino Isaiah 
Raffalovich, do Rio, que funcionava na Rua Barão de Amazonas, 84. Pelos 
relatos, nela somente eram ensinados iídiche e religião. Aparentemente não 
havia o ensino da língua hebraica. A escola foi fechada quando cessou a 
subvenção. 

Em 1938 a vida comunitária era bastante ativa e esse ano foi marcado 
pelas divergências de caráter religioso com membros de uma pequena 
sinagoga que funcionava na casa de Luís Grossmann e onde se reunia a 
parcela mais politizada da comunidade. Pelos relatos orais de antigos 
moradores, a cidade chegou a contar com três ou quatro pequenas 
sinagogas, e, em consequência, muitas brigas aconteceram devido a 
divergências político-religiosas. 
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Entre 1940-1955 a comunidade israelita no local chegou a ter 60 
famílias, com aproximadamente 200 pessoas. Com o passar do tempo, 
muitos desses antigos imigrantes, já adaptados no novo país, transferiram-
se, em busca de novas oportunidades, para os centros maiores, 
especialmente as cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo e Belo 
Horizonte. Segundo estimativas de Egon e Frieda Wolff, mais de 100 (cem) 
famílias passaram por Campos ao longo do século XX. Entretanto, a 
maioria não permaneceu na região e pouco se sabe delas. 

Muitos dos descendentes dos primeiros imigrantes que chegaram a 
Campos transformaram-se em pessoas públicas. O único hospital não 
privado do Estado do Rio que tem nome de um brasileiro de religião judaica 
é o Instituto Municipal de Medicina Veterindria Jorge Vaitsman, cujo nome 
foi outorgado em 1977, como reconhecimento pelo trabalho de Jorge 
Vaitsman, um dos pioneiros da pesquisa em zoonoses no Brasil e nascido 
em 1913, em Campos. Em 1944, este pioneiro radicou-se na cidade do Rio 
de Janeiro, tendo sido ativista do Colégio Israelita Brasileiro Scholem 
Aleichem, até seu falecimento em 1977. Um irmão de Jorge também 
tornou-se pessoa pública tendo destaque como profissional de imprensa 
entre os anos 1930 e 1959. É hoje nome de rua, na cidade do Rio de Janeiro. 
A Rua Jornalista Maurício Vaitsman presta-lhe assim uma singela 
homenagem. 

A União Israelita de Campos, SUIC, foi criada em 29 de abril de 
1929, respondendo ativamente pela comunidade local. Atualmente a SUIC 
é presidida pelo Dr. Carlos Alexandre Blochtein, médico natural de Porto 
Alegre – RS. Com a redução da comunidade local, a SUIC tem por 
objetivos manter os vínculos comunitários, o cemitério e as comemorações 
de Yom Kippur. 

Depois do fechamento da única sinagoga restante, no final da década 
de 1960, as orações de Yom Kippur foram durante algum tempo realizadas 
na residência de um antigo dirigente, Adolfo Svaiter; entretanto nos últimos 
anos são realizadas em salões alugados. As rezas são conduzidas por um 
hazan especialmente trazido para esta finalidade. Um fato curioso é a 
determinação de um idealista, Ernesto Wissmann, que desde o início dos 
anos 1980, desloca-se da cidade de São Paulo para Campos, motivado pelo 
puro idealismo de cumprir uma mitzvá, somando-se ao minian local e 
auxiliando na condução das rezas. 
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Um novo período de transformação aconteceu em Campos nos anos 
1990, quando foi criada uma nova grande instituição de ensino e pesquisa, a 
Universidade do Norte Fluminense/UENF. Através dela, muitos judeus 
fixaram-se na cidade mas, infelizmente, a maioria não interagiu com a 
comunidade local. Um fato que também deve ser destacado é o interesse 
das famílias israelitas da cidade de Vitória, capital do estado vizinho, 
Espírito Santo que, na falta de uma comunidade e de um cemitério, desde o 
final dos anos 1990 tem procurado uma integração maior com a 
comunidade de Campos. 

Atualmente a comunidade é composta por treze famílias. Dessas, 
onze são filiadas à Sociedade União Israelita de Campos. São elas: 
Gandelman, Wendrovnik. Svaiter, Blochtein, Teller, Bezenover, Leibel, 
Tenengauzer, Schter, Silbermann e Esperança. 

A diretoria de Pequenas Comunidades da FIERJ é organizada desde o 
ano de 1998, por este autor, a convite do então Presidente do Conselho 
Deliberativo Gerson Hochman. Inicialmente era o coordenador, auxiliado 
por duas conselheiras: Clara Wertman e Suzete Lerner. Na gestão seguinte 
somou-se o empenho do conselheiro Miguel Grinspan que, desde então, 
muito tem se dedicado no suporte às Pequenas Comunidades do Estado do 
Rio de Janeiro. A comunidade israelita de Campos foi a primeira em que a 
mencionada diretoria teve atuação. Além do apoio, uma das suas metas tem 
sido criar mecanismos para aprofundar o relacionamento entre a 
comunidade israelita e a comunidade maior. Um exemplo curioso 
aconteceu nesta comunidade quando surgiu um forte movimento 
antissemita entre alunos de uma das maiores escolas da cidade. Para 
atenuar, a FIERJ organizou palestras naquela escola, com o presidente da 
Associação dos Sobreviventes do Holocausto do Rio de Janeiro – Sherit 
Hapleitá: Aleksander Lacks. Em uma das mais comoventes palestras, cerca 
de mil pessoas lotaram o grande anfiteatro. A imprensa escrita, falada e 
televisada da cidade deu ampla cobertura. No final o movimento foi 
sufocado. 

Neste ano de 2006, a diretoria da SUIC conseguiu o apoio de uma 
instituição filantrópica para a preservação do bem maior da comunidade, 
seu cemitério. Essa tem sido uma preocupação constante, pois no contrato 
de doação da área do cemitério pela prefeitura existe uma cláusula 
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determinando que a mesma deve ser reincorporada ao poder municipal 
quando não for mais utilizada pela comunidade judaica. 

Consta como diretoria da S.U.I.C. em 2006 – Presidente: Carlos 
Alexandre Blochtein. Tesoureiro: José Tenengauser. Diretores: Isaac 
Bezenover; Heinz Teller; José Scherchter; Abram Wendrovnik, Abrahão 
Gandelman e Vitor Esperança. 

2. Nova Friburgo 

A cidade de Nova Friburgo recebeu, em 1819, uma das primeiras 
correntes imigratórias que chegou ao país, de suíços e alemães. Entretanto, 
somente a partir de 1925 pode-se afirmar com certeza sobre a presença de 
judeus na cidade. 

Em 1924, os recém-casados Moysés e Fany Segal chegaram ao Rio 
de Janeiro, provenientes da Bessarábia. A vinda para o Brasil aconteceu por 
sugestão de Francisco, irmão de Moysés, que já estava no país há algum 
tempo. Acostumados com as baixas temperaturas do leste europeu, o jovem 
casal não se adaptou ao calor da cidade do Rio de Janeiro e, com o filho 
recém-nascido José, transferiu-se para uma cidade com clima mais ameno, 
nas montanhas, Nova Friburgo. 

Os primeiros tempos foram difíceis, enquanto Fany costurava 
vestidos de noivas e roupas em geral com uma máquina alugada, Moysés 
trabalhava como mascate percorrendo as cidades vizinhas, Cordeiro, 
Cantagalo e Santa Rita. As mercadorias eram adquiridas de novos amigos; 
do Rio vinham através da família Schneider, e de Niterói, da família Baron. 
Em 1926 Moysés estabeleceu-se como comerciante abrindo a “Casa 
Francesa”. 

A família Segal construiu em pouco tempo uma verdadeira saga. 
Acreditando na nova pátria, trouxeram da Europa familiares que lá estavam 
e, que pelas contingências da época, não viviam bons momentos. Graças a 
esse esforço dos irmãos Francisco e Moysés Segal, um grande número de 
brasileiros natos descendentes dessa linhagem existe em nosso país. A 
cidade de Nova Friburgo, reconhecendo os méritos do antigo imigrante, sua 
dedicação e seu espírito empreendedor, dedicou-lhe o nome de uma rua na 
cidade – Rua Moysés Segal. Ainda, um setor de cardiologia da Santa Casa 
de Misericórdia homenageia sua esposa: Fany Segal. 
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A partir da década de 1930, novos imigrantes chegaram à cidade e a 
população israelita cresceu. A fase áurea dessa comunidade aconteceu nas 
décadas de 1950 e 1960 quando outras famílias, entre elas: Aronhein, 
Bottigheimer, Gaiser, Rosenfeld, Steiner, Stern, Aor, Lewin, Hirsh, Sereno, 
Haiut, Capiluto, Kraszner, Caspary e Czertok, passaram a residir naquele 
município que, apesar do número expressivo de judeus, nunca contou com 
uma sinagoga ou cemitério. Quando havia falecimento, o(a) falecido(a) era 
transferido(a) para ser enterrado(a) nos cemitérios israelitas no Rio de 
Janeiro. Entretanto, pode-se encontrar diversos túmulos de israelitas nos 
cemitérios São João Batista (católico) e da Comunidade Evangélica 
Lutherana (protestante). 

Como aconteceu com os imigrantes de outras cidades do interior do 
estado do Rio, à medida que sentiam suas vidas consolidadas e vendo os 
filhos crescendo, sentiam segurança para procurar cidades com maiores 
oportunidades de trabalho e estudos. No caso do estado do Rio as opções 
eram Niterói, antiga capital do Estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio 
de Janeiro, então capital do país. 

A história da comunidade israelita de Nova Friburgo pode ser 
dividida em duas partes bem distintas. A primeira, constituída pelos 
primeiros imigrantes que lá se estabeleceram desde a primeira metade do 
século XX, e a segunda, mais recente, formada pela segunda e terceira 
gerações de imigrantes que, mesmo tendo se fixado em outros municípios, 
seus descendentes escolheram Nova Friburgo como domicílio. 

A comunidade atual é bastante recente e teve origem na chegada, a 
partir de meados da década de 1980, de famílias provenientes das cidades 
do Rio de Janeiro e São Paulo. Esta sociedade é a consolidação do trabalho 
da Diretoria de Pequenas Comunidades da Federação Israelita do Estado do 
Rio de Janeiro – FIERJ. Nos primeiros levantamentos para dimensionar o 
número de judeus em cada pequena comunidade em 1998, coordenados por 
este autor, fomos informados por um antigo morador que a comunidade 
havia diminuído e não deveria existir mais do que cinco famílias 
israelitas.Em 2001, fui informado pelo diretor do Jornal Alef, Mauro 
Wainstock, que uma moradora de Nova Friburgo havia procurado o jornal 
para contatar com as Pequenas Comunidades da FIERJ. Fany Zissu, uma 
paulistana, por iniciativa própria começara a juntar nomes e endereços de 
famílias israelitas que passavam por sua loja e que tinham domicilio no 
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município. Em pouco tempo reuniu mais de uma dezena de famílias, que 
nos foi repassado. Nesta época um dos conselheiros da Federação, Miguel 
Grinspan, estava iniciando sua participação nas Pequenas Comunidades e a 
ele foi pedido realizar o primeiro contato telefônico com Fany. A partir daí 
seguiu-se uma série de visitas à nova comunidade “descoberta” que estava 
se formando e, apesar de residirem na cidade, não se conheciam. 

A primeira visita de conhecimento da FIERJ foi feita pelas ativistas 
Clara Wertman e Suzete Lerner Minoga, acompanhadas por mim na 
condição de coordenador. Em 23 de Junho de 2002 foi criada a 
ASSOCIAÇÃO JUDAICA DE NOVA FRIBURGO, devidamente 
registrada e, em 2006, ainda sem sede própria. Esta associação é 
basicamente composta por cinquenta famílias. Nos encontros rotineiros 
realizados, um número médio de 70 pessoas registra presença. Desde sua 
criação a nova comunidade é presidida, por votação, por sua principal 
mentora, Fany Zissu. A comunidade tem intensa vida ativa junto à 
comunidade maior, participando ativamente de eventos diversos na cidade, 
como aqueles realizados pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

3. Niterói 

Síntese Histórica: Existem fontes que comprovam a moradia de 
judeus nesta cidade desde o final do século XIX, entretanto a atual 
comunidade israelita niteroiense, como instituição organizada, somente teve 
início nas duas primeiras décadas do século XX, com a chegada de 
correntes imigratórias de predominância askenazita, vindas da Europa 
Oriental e de sefarditas, da Turquia. Naquele período, a cidade vivia seu 
apogeu político sendo capital do antigo estado do Rio de Janeiro e o ishuv 
local tinha seu momento de brilho e engrandecimento. Devido à 
proximidade de um centro maior, a metrópole do Rio de Janeiro, e ao 
sucesso financeiro de muitos dos novos imigrantes, lentamente iniciou-se 
um movimento de transferência de muitas destas famílias para o outro lado 
da baía de Guanabara. Outras, depois da criação do Estado de Israel, 
decidiram pela imigração, “aliá”. 

Neste início do novo milênio é difícil precisar, com exatidão, quantos 
judeus moram no município. Por razões diversas a cidade recebe muitos 
novos moradores de religião israelita que, entretanto, não frequentam e nem 
interagem com a comunidade local. Em termos estatísticos a comunidade 
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pode ser estimada em 150 famílias, ou aproximadamente 600 pessoas. 
Estima-se que este número seja muito maior, a julgar pela quantidade de 
israelitas que informalmente moram na cidade. A comunidade israelita de 
Niterói é composta, basicamente, por três instituições consolidadas, com 
sedes próprias: 

3.1 Centro Israelita de Niterói/CIN. 

Surgiu em agosto de 1925 como consequência da unificação religiosa 
de três grupos atuantes na época, e, por esta razão, recebeu o nome “Centro 
Israelita de Niterói”. Infelizmente essa fusão não é documentada e seu 
conhecimento foi transmitido, oralmente, pelos antigos dirigentes. Este 
relato, por exemplo, teve como fonte o depoimento oral para este autor, em 
meados dos anos 1990, por um antigo líder, Samuel Baron Z”L, filho dos 
primeiros imigrantes. Segundo Baron este acordo multi-institucional 
permitiu a construção de uma sinagoga unificadora e de um cemitério, 
localizado no município vizinho de São Gonçalo. A sinagoga, de linha 
ortodoxa, foi inaugurada em 1938 na região central da cidade, próxima das 
antigas sinagogas e na mesma região onde estava concentrada a maior parte 
dos seus frequentadores. 

A sinagoga do CIN encontra-se em excelente estado de conservação, 
após uma grande reforma realizada há poucos anos. Nela são realizados 
serviços religiosos regulares nos sábados pela manhã e a comemoração das 
principais festas religiosas. Na falta de um rabino residente, que Niterói 
nunca teve, as rezas são conduzidas pelos moradores, filhos dos antigos 
imigrantes, auxiliados por um hazan contratado, do Rio. 

Nos sábados existe uma participação média, regular, de 45 (quarenta 
e cinco) pessoas, incluindo homens e mulheres. Os membros do CIN 
mesmo não sendo ortodoxos são considerados “religiosos” perante a outra 
parte da comunidade. Neste ano de 2006, o CIN é presidido pelo médico 
Dr. Jacob Lipster, e possui 110 (cento e dez) associados. 

3.2 Sociedade Hebraica de Niterói/SHN. 

A Sociedade Hebraica de Niterói surgiu, em outubro de 1961, 
motivada pelo espírito comunitário de ativistas do Centro Israelita de 
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Niterói. Naquele período, um grande número de famílias já totalmente 
integradas havia transferido seus domicílios para uma região mais aprazível 
da cidade, próximo da orla, de nome Icaraí. Assim, preocupados em criar 
um centro de laser e cultura, não distante de suas residências, decidiram 
pela construção de um novo empreendimento. Originalmente sua filosofia 
era congregar correligionários, tendo como objetivo a divulgação da cultura 
visando especialmente a: A) Conhecer a história e a tradição brasileira. B) 
Estimular e manter ativos os valores espirituais e as tradições do povo 
judeu. C) Promover a educação física sob todos os aspectos. D) Organizar 
atividades sócio-recreativas comunitárias. 

No seu apogeu, nas décadas de 1960 e 1970, o número de pessoas 
que frequentava regularmente o clube era estimado em 600 (seiscentas). 
Naquele período mantinha um departamento infantil, denominado de 
“Hebraicolândia” e um grupo juvenil denominado de “Chalil”. Essa foi sua 
fase de ouro, sendo publicado, mensalmente, um jornal de nome “O Elo”. 

Atualmente a SHN é constituída por 40 (quarenta) associados, sendo 
presidida pelo advogado Gerson Kortchmar. Situada próxima à orla, possui 
quadra de esportes, duas piscinas, amplos salões, além de uma bela área 
verde. Devido ao pequeno número de sócios e ao valor das despesas, o 
clube, para diminuir o valor das mensalidades, optou por alugar suas 
dependências nos dias de semana para uma academia de ginástica. Assim, 
seus sócios somente podem utilizar plenamente suas dependências nos 
sábados, domingos e feriados. 

3.3 Associação Desportiva David Frishmann/ADAF 

Em 1922 um grupo de judeus progressistas, em sua maioria vindos da 
Europa Oriental, fugindo do antissemitismo, passaram a se reunir e 
decidiram criar a Biblioteca David Frischman. O nome escolhido foi em 
homenagem a esse escritor em língua iídiche, falecido na Polônia naquele 
mesmo ano de 1922. Como primeira sede, foi alugada uma casa na Rua 
Visconde de Itaboraí, na parte central da cidade e onde residia a maior parte 
da colônia. A intenção desse grupo era manter um local comum onde 
pudessem discutir métodos para diminuir o antissemitismo, a preservação 
da cultura judaica, a integração dos novos imigrantes, além de preservar 
aquele dialeto askenazita como meio de comunicação. 
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Infelizmente os registros, especialmente os do período de fundação, 
foram perdidos nos anos 1930 durante a ditadura Vargas. Na época, por 
precaução, todos os livros e atas foram retirados por um dirigente ignorado, 
pensando na sua preservação. Nunca mais foram encontrados. No após 
guerra, a “biblioteca” como era conhecida já estava bem estruturada e 
participava ativamente da vida comunitária local, constituindo um forte e 
importante segmento da comunidade. Em 1951 adquiriram uma sede 
própria na Rua Visconde de Uruguai, próxima da sinagoga do Centro 
Israelita de Niterói. 

Da mesma forma, com a integração plena e melhoria nas condições 
financeiras dos imigrantes, suas famílias foram se transferindo para a região 
costeira de Icaraí e, em 1967, foi construída uma nova sede para a 
BIBLIOTECA. Nesta época o nome foi trocado para ASSOCIAÇÃO 
DAVID FRISCHMAN ficando, desde então, identificada pela sigla ADAF, 
como é mais conhecida. 

Neste ano de 2006 a ADAF conta com 45 (quarenta e cinco) sócios, 
sendo presidida pelo ativista Roland Fischberg. Tal qual a SHN, para 
reduzir os custos gerais, a ADAF também aluga suas dependências para 
uma academia de ginástica e somente nos sábados, domingos e feriados 
seus associados podem fazer uso pleno das suas dependências. A atual 
diretoria tem tomado dianteira na realização de eventos de porte, junto à 
comunidade maior. Por exemplo, a lembrança solene do Dia do Holocausto 
realizado todos os anos pela Prefeitura Municipal de Niterói, foi iniciativa 
da ADAF. 

4. Petrópolis 

Provavelmente o primeiro israelita a residir em Petrópolis foi David 
Gutmann, na segunda metade do século XIX. Veterinário do Barão de Bom 
Retiro, seu nome consta no Obelisco da cidade. No final daquele século, um 
segundo israelita passou ali residir, era o financista alemão Albert 
Landsberg, que em 1891 – época dos grandes pogroms na Rússia – muito se 
empenhou na defesa dos mais necessitados. Outros judeus, moradores no 
Rio de Janeiro, mantinham casa de veraneio na região, entre eles o fundador 
da Companhia Cervejaria Brahma, Georg Maschke e sua esposa Gertrud. 
Duas de suas filhas, Susana e Dora Ornstein, nasceram em Petrópolis em 
1897 e 1898, respectivamente. 
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A partir da primeira década do século passado teve início a chegada 
dos primeiros imigrantes judeus para aquela cidade. Datam de 1926 os 
primeiros documentos que comprovam a realização de atividades 
comunitárias no local então composta por cerca de uma dezena de famílias: 
Spector, Rinck, Bekerman, Riwlin, Volchan, Largman, Kneifel e 
Nussenbaum entre outras. 

Apesar de chegarem no porto do Rio de Janeiro, esses imigrantes – 
geralmente vindos do leste europeu, especialmente da Polônia, Rússia e 
Romênia – acostumados a climas frios, preferiram se instalar em Petrópolis. 
As maiores correntes imigratórias aconteceram logo depois da I Guerra 
Mundial, época em que muitas indústrias têxteis foram fundadas por 
imigrantes que chegavam ao país com bom conhecimento técnico e boa 
experiência industrial. No intervalo entre as guerras e pouco antes da II 
Guerra, vieram novos imigrantes em sua maioria: alemães, tchecos e 
húngaros que fugiam das perseguições nazi-fascistas. Ao contrário da 
primeira corrente os novos geralmente tinham posses e, apesar do pouco 
tempo, conseguiram vender seus patrimônios: indústrias, imóveis.... Nessa 
corrente imigratória havia pessoas de elevado nível cultural que tiveram 
mais possibilidades de refazer suas vidas no Brasil. Dessas, saíram 
empresas modernas que geravam riqueza e trabalho, como as modernas 
indústrias de malhas. Na época, desenvolveu-se ali uma importante 
indústria de maiôs de fama internacional, dirigida por judeus alemães. 

Um setor que também merece destaque foi a lapidação de diamantes, 
surgido em Petrópolis a partir de 1939, quando um grupo composto por três 
especialistas judeus vindos da Bélgica, montaram uma empresa na então 
Avenida Central e chegaram a empregar 500 pessoas. Pouco tempo depois, 
surgiu outra lapidação também com centenas de funcionários. 

Até a década de 1930, os filhos desses imigrantes eram alfabetizados 
em hebraico e em iídiche – dialeto falado pela maioria dos judeus da 
Europa Oriental. Na falta de sinagoga, as cerimônias religiosas eram 
realizadas nas próprias casas, de maneira alternada. Somente a partir de 
1930 foi contratado, no Rio de Janeiro, um professor em tempo integral. Foi 
então improvisada uma escola judaica na garagem da residência de um 
membro da comunidade de nome Bernardo Volchan, localizada na Rua 
General Osório, onde hoje se ergue um edifício de mesmo nome. Outras 
sedes também foram utilizadas para abrigar as atividades comunitárias na 
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cidade, como uma casa na Rua João Pessoa, onde hoje está instalada a 
Rádio Imperial. Nesse local, com amplas dependências havia dois 
pavimentos de bom porte, e no térreo, em anexo, estava localizada a escola 
e uma pequena Sinagoga. No sobrado morava o professor e sua família. Da 
Rua João Pessoa, a sede da coletividade Israelita transferiu-se para a 
Avenida 15 de Novembro 759, no sobrado da antiga Casa Duriez. Este foi o 
período de ouro para os judeus de Petrópolis. A coletividade contava com 
quase 100 famílias, entre elas: Cynaman, Spielman, Furman, Nussenbaum, 
Rothenberg, Gewandsznajder, Tilis, Sttler, Wasserman, Goldman, Miller, 
Levis, Edler, Hollender, Weil, Haberer, Salm, Ellinger, Beer, Grinfogiel, 
Richter, Plotski, Gorenstein, Lewkowitch, Remy, Levy, Gerschenovitch, 
Saul, Bronstein, Polisuk, Loewenstein, Pildervasser, Kohn, Glaser, Perlin, 
Birman, Arpad, Silbert, Schneider, Jankielewitch, Meiseles, Steiner, 
Shetman, Meinrath, Keller, Kahn, Fleisman Engelsman, Adler, Feldman, 
Klein, ... 

Os filhos dos imigrantes, já em situação sócio-econômica estável, nos 
momentos de lazer, reuniam-se no salão da Avenida 15 de Novembro para 
atividades culturais diversas e debater os assuntos da própria coletividade. 
Durante a II Guerra Mundial, os membros desta coletividade passaram por 
momentos de desespero e temor, pois quase todos perderam parentes. Na 
época um ilustre intelectual, o escritor austríaco Stefan Zweig, instalou-se 
na cidade onde teve um final trágico com a esposa, estando sepultados no 
cemitério municipal. No município de Petrópolis, atualmente encontram-se 
quatro instituições israelitas, são elas: 

4.1 Sinagoga israelita brasileira 

Depois do final da última Grande Guerra, a comunidade israelita de 
Petrópolis, já bastante bem estruturada, decidiu concretizar a realização de 
um antigo sonho, a construção de um prédio que abrigasse uma sinagoga, 
uma escola e um centro social. O então presidente Henrique Nussenbaum 
doou um terreno, na Rua Aureliano Coutinho, especialmente para este 
objetivo. Assim foi criada em 1949 a Sinagoga Israelita Brasileira. 

A Sinagoga Israelita Brasileira, de rito ortodoxo, é presidida por 
Eduardo Lõvy, possui 30 (trinta) sócios e, desde Agosto de 2005, tem uma 
nova diretoria basicamente constituída de jovens. Reúnem-se regularmente 
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para o Cabalar Shabat e os Yamim Tovin sendo as rezas conduzidas pelos 
hazanin: Armando Bronstein, Carlos Watkins e Henrique Plattek. 

4.2 Congregação judaica P’nei Or 

A congregação Judaica P’Nei Or foi fundada em 20 de agosto de 1999 
por um grupo de 10 (dez) famílias, em sua maioria imigrantes egípcios. No 
início, funcionava em sala alugada de um edifício comercial, na Rua Teresa, 
no centro de Petrópolis. Segundo seus dirigentes, o objetivo fundamental da 
congregação tem sido manter uma sinagoga aberta para as orações de Shabat, 
e para as festas religiosas, de maneira conservadora e não ortodoxa. Procuram 
manter um grau de conservadorismo compatível com as tradições judaicas, 
adquiridas em suas antigas comunidades, no Cairo e Alexandria. 

A P’Nei Or, presidida neste ano de 2006 por Raphael Arias, possui 40 
(quarenta) sócios. Realiza rotineiramente atividades religiosas de Cabalat 
Shabat e comemora todas as festas religiosas judaicas, sempre conduzidas 
pelo hazan Ronaldo Yallouz. Paralelamente, oferece cursos de cultura judaica 
e de hebraico. Desde o início de 2005, está organizando um pequeno museu 
com objetos e peças religiosas de suas comunidades de origem. A P’Nei Or 
edita um pequeno jornal, mensal, de nome Boletim Shalom. 

4.3 Yeshivá colegial. Machané Israel 

A Yeshivá Colegial Machané Israel – seguindo a linha “lubaviticher” 
– foi criada em 1966 e está situada em uma área nobre da cidade. Além dos 
estudos de Hebraico, Torá e Talmud, a Yeshivá oferece cursos em nível de 
1º e 2”º Graus reconhecidos pelo MEC. 

Em 2006, é dirigida pelo Rabino Chaim Binjamini, tem 33 (trinta e 
três) alunos e, além da dedicação às orações diárias, seus alunos 
permanecem grande parte do seu tempo voltados para os estudos e 
atividades religiosas. 

4.4 Colônia de Férias Henrique Lemle 

A Colônia de Férias Henrique Lemle foi criada – em 17 Agosto de 
1983 – pelo casal Hilda e Manasche Krzepick, quando resolveram doar seu 
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sítio para uma colônia de férias, a ser criada, e que pudesse servir de lazer e 
centro de aprendizagem para crianças e adolescentes. A Colônia teve, desde 
o seu princípio, a ativa participação dos irmãos Armando e Daniel Klabin. 

No ano de 2006, a Colônia é presidida por Armando Klabin. Possui 
uma extensa área verde com 850.000 m2 de florestas, matas, rios e lagos. 
Sua sede, junto com dois alojamentos pode abrigar, confortavelmente, 48 
(quarenta e oito) pessoas. Em 1996, através de um convênio entre o 
Instituto de Tecnologia (ORT) foi criado o Centro Experimental de 
Educação Ambiental – CEDEA, cujo objetivo é educar e conscientizar os 
jovens sobre a importância das leis ambientais. Este Centro, dentro da 
Colônia de Férias, dispõe de laboratórios de pesquisa com equipamentos e 
produtos, para simular técnicas e realizar experimentos didáticos 
ambientais, com total segurança. 

5. Teresópolis 

A cidade de Teresópolis, situada na região serrana, do estado do Rio 
de Janeiro tem este nome em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, 
esposa de D.Pedro II. Com belezas naturais fascinantes, caracterizadas por 
seus elevados picos com formas atraentes, é a mais alta das cidades do 
estado e situa-se a 910 metros acima do nível do mar. Apesar de ser vilarejo 
desde o século XVII, a região somente se tornou conhecida quando ali se 
instalou, por volta do ano 1820, um súdito inglês de nome George March, 
ironicamente nascido e educado em Lisboa. 

Desde meados da década de 1930, ainda que em número reduzido, 
podia-se encontrar israelitas entre seus moradores. Geralmente eram 
imigrantes recém-chegados da Europa e habituados com clima mais ameno. 
Com a melhoria dos acessos rodoviários, em finais dos anos 1950, tornou-
se lugar de veraneio. A grande vantagem da cidade é sua relativa 
proximidade com a capital – 78 quilômetros, o que facilita(va) que 
residentes do Rio de Janeiro ou Niterói adquirissem ou alugassem casas 
para os finais de semana. A partir das décadas de 1970 e 1980, ápice desse 
movimento, a cidade passou a ser carinhosamente denominada de 
“Eretzópolis”. 

O fluxo de israelitas era intenso mas faltava um centro comunitário. 
Em 1972, um grupo de membros da comunidade decidido a sanar a 
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necessidade cada vez mais intensa de um centro comunitário, passou a se 
reunir no Hotel Belvedere, de propriedade de Arnaldo Leichner. 

Na reunião do dia 22 de Maio de 1972, foi decidido – com registro 
em ata – que seria criado o Centro Israelita Cultural e Religioso de 
Teresópolis. Caberia ao mesmo representar a coletividade israelita, 
promover atividades religiosas, culturais e sociais, especialmente para a 
parcela mais jovem. Nesta reunião, foi escolhida uma diretoria provisória, 
na presidência Alberto Guberman, e composta pelos seguintes membros: 
Ghidali Smolensky, Isaac Wainstock, Izek Dyckerman, Joel Schmukler, 
Arnaldo Leichner, Eliazar Cohen, Yechiel Kafensztok, David Salonikio. 
Pela proposta iriam realizar atividades diversas, incluindo uma reunião 
semanal nas noites de sábados. Deveriam ainda programar festas, 
conferências, noites artísticas e intercâmbios com as organizações juvenis; 
deu-se destaque para uma possível interação maior com a coletividade de 
Petrópolis. O local das reuniões continuava sendo no Hotel Belvedere. 

Na reunião de 27 de Maio de 1972, foi decidido em reunião organizar 
um comitê para efetivar a construção do futuro Centro Shalom. Apesar da 
maioria dos nomes dos presentes não estar legível, pode-se, além daqueles 
que constam na diretoria provisória acima mencionada, relacionar as 
famílias: Goldfeld, Bergier, Ghelman, Zeitune, Wajnberg, Tuchman e 
Mayer, como as pioneiras na construção do novo Centro. Assim foram 
construídos uma sinagoga e um clube com amplo espaço físico, contendo 
biblioteca, piscinas e quadras de jogos. 

Depois de alguns anos com plena atividade, a partir do final dos anos 
1980, as atividades do Centro Shalom ficaram reduzidas, e o local perdeu a 
frequência. No final dos anos 1990, graças a moradores e frequentadores da 
cidade, foi idealizado um projeto para restaurar as atividades do Centro 
Shalom. Diversas pessoas e entidades foram envolvidas nessa intenção, 
coordenada pelo ativista Szol Mendel Goldberg e pelo Beit Lubavtich. Com 
o apoio da Fundação Filantrópica Safra, do casal Sara e Isaac Nigri e de 
Ulrich Rosensweig, foi realizada uma ampla reforma sob a coordenação do 
arquiteto Roberto Wagner, que restaurou a sinagoga e trouxe-lhe um novo 
brilhantismo. Atualmente, a sinagoga funciona regularmente com hazan 
contratado e cozinha kasher, realizando ofícios regulares de Shabat e 
comemorando todas as festas do calendário israelita. Nas atividades 
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regulares de Shabat apresenta média de 60 pessoas e nos períodos especiais, 
de férias, chega a registrar mais de 2.000 presenças. 

Desde os anos 1960, membros da coletividade israelita do Rio 
mantiveram uma intensa participação na vida da cidade. Dentre eles 
podemos destacar Adolpho Bloch Z”L, que encarregou o arquiteto Oscar 
Niemeyer de planejar uma construção que tivesse estilo arquitetônico 
arrojado, sua marca maior, e que seria um educandário – a Escola 
Municipal Ginda Bloch – em homenagem a sua mãe. Em frente uma praça, 
de mesmo nome e também iniciativa de Adolpho, tem jardins de Burle 
Marx. O conjunto, pelo estilo e riqueza, fazem parte do calendário de 
turismo da prefeitura local. Como reconhecimento, Adolpho recebeu uma 
homenagem da Prefeitura Municipal de Teresópolis que deu a ele o nome 
de uma de suas instituições culturais mais importantes, a Casa de Cultura 
Adolpho Bloch. Na terceira noite de Chanuká de 2004, foi inaugurada na 
praça Ginda Bloch uma esplendida Chanukiá, também projetada por 
Roberto Wagner. 

5. Vale do Paraíba do estado do Rio de Janeiro 

A região conhecida como Vale do Paraíba agrupa as regiões ao redor 
do rio Paraíba do Sul, um rio de integração nacional que percorre 1.120 km, 
grande parte navegável, em três estados da federação: Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas Gerais. No estado do Rio de Janeiro fazem parte, dentre 
outras, as cidades de Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí e Vassouras. 
Desde meados do século XIX, pode-se encontrar judeus entre seus 
moradores; a quantidade deles aumentou significantemente no decorrer do 
século XX quando chegaram numerosos imigrantes. A cidade de Volta 
Redonda é atualmente um grande pólo siderúrgico e industrial, abrigando 
proporcionalmente o maior número dos judeus nesta região fluminense. 
Infelizmente o número não é conhecido e as tentativas da diretoria de 
Pequenas Comunidades da FIERJ em fazer esse levantamento não foram 
bem sucedidas. Em toda região, apenas 10 famílias foram localizadas, mas 
sabe-se que este número é bem maior. Entretanto, duas cidades desta região 
apresentam registros extraordinários que marcam suas identidades na 
história da imigração judaica no país: Resende e Vassouras, nos séculos XX 
e XIX, respectivamente. 
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5.1 Resende 

Em 1891, o Barão Hirsch especialmente depois do falecimento de seu 
único filho, Lucien, ficou bastante sensibilizado pela situação das 
populações judaicas da Europa, principalmente as russas à mercê de 
pogroms constantes e decidiu criar uma Associação visando transferir estas 
famílias para regiões mais dignas e seguras. Estava criada a J.C.A. (Jewish 
Colonization Association) ou I.C.A. Por este programa, no Brasil de 1904, 
foi fundada a Colônia Agrícola Philipson e em seguida a de Quatro Irmãos, 
ambas no Rio Grande do Sul. 

Em 1936, foi elaborado um novo plano de instalação no Brasil, para 
atender um grupo de famílias alemãs, de Gross-Glasgow, que queria fugir 
do nazismo e estavam sendo preparadas para trabalhar como agricultores. A 
cada uma família estava prevista a entrega de um lote de 20 hectares, com 
moradia de alvenaria, galpões, instrumentos de trabalho agrícola e gado 
leiteiro. Para facilitar, seria dada preferência para um dos estados centrais 
que estivesse localizado próximo de um grande centro, além de qualidades 
de solo e bom clima. Foram então analisadas possibilidades em Minas 
Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Decidiu-se por uma área no estado do 
Rio de Janeiro, no município de Resende, então com 7.000 habitantes e a 
190 quilômetros do Rio de Janeiro. A nova colônia, de 1936 hectares, 
recebeu o nome do fundador da I.C.A., Barão Hirsch. Um intenso trabalho 
de preparo do solo, acessos e pontes foi realizado. Em 1938 foi finalizada a 
construção de 29 casas para abrigar os novos imigrantes. Entretanto devido 
à restrição de imigração de judeus da Alemanha foi inviável a vinda dessas 
famílias. A ICA se viu obrigada a aceitar a vinda de pessoas já instaladas no 
país e que estavam interessadas em se estabelecer na nova colônia. Assim, 
foram instaladas na Colônia Barão Hirsch 9 famílias de judeus alemães , 3 
russas, 3 romenas, 2 polonesas e 1 da Lituânia, num total de 18 famílias, 
num total de 69 pessoas entre homens, mulheres e crianças. Dos chefes de 
família, apenas 2 tinham experiência em agricultura, 7 eram comerciantes, 4 
atuavam em comunicação, 1 era médico, 1 fotógrafo, 1 representante 
comercial e 1 sem profissão declarada. Os colonos inexperientes tentaram, 
em vão, trabalhar com produção de leite, avicultura, legumes e laranjas. 
Devido à dificuldade, na época, de transporte para a capital, e a pequena 
população da cidade o negócio não prosperou. Nos anos seguintes foram 
feitas diversas tentativas de recuperar a situação econômica da Colônia, mas 
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os resultados não foram satisfatórios. Uma das fontes era ainda a 
hospedagem de jovens, enviados pela União Israelita, para desfrutarem 
férias. 

Mais uma tentativa de implantar a Colônia foi feita em 1951, com o 
estabelecimento de 25 filhos de colonos com suas famílias e mais 3 outras, 
de fora, que vieram para produzir trigo e milho. O resultado não é produtivo 
e, quatro anos depois, se inicia a transferência das famílias restantes para os 
centros urbanos. No final da década de 1950, os relatórios da JCA no Brasil 
já não mencionam mais a Colônia Hirsch. 

5.2 Vassouras 

Em finais de 1990, o historiador Egon Wolff Z”L sugeriu a Luiz 
Benyosef, na época diretor do Observatório Magnético de Vassouras, que 
fosse conhecer um terreno vazio situado nos fundos de um asilo na cidade 
de Vassouras – uma pequena cidade distante 110 km da capital do estado do 
Rio de Janeiro – onde estavam sepultados dois judeus que haviam falecido 
naquela cidade em meados do século XIX. A escolha deste local aconteceu 
devido a divergências religiosas da época, que não permitia que pessoas de 
outras religiões fossem enterradas no único cemitério da cidade, pertencente 
a uma ordem religiosa. Entretanto, através de um gesto de solidariedade, a 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia abriu suas portas e permitiu que 
aqueles judeus fossem sepultados em pequeno jardim que havia nos fundos 
do seu hospital. Este fato já havia sido divulgado, pelos Wolff, em março de 
1986, em palestra no Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro e 
em outros artigos, na imprensa da época. 

Benyosef ao visitar o local, constatou o abandono do terreno e a 
precariedade da única pedra tumular (matzeiva) existente, que pertencia a 
Morluf Levy, de ascendência marroquina e que havia falecido naquela 
cidade em 1879. O outro, Benjamim Benatar, também de origem 
marroquina, falecera em 1852 e sua pedra tumular já havia desaparecido há 
muito tempo. Para preservar a história, Egon e Luiz idealizaram, então, 
aquele que seria o primeiro plano para recuperar o antigo jardim. 
Infelizmente na época Egon Wolff estava bastante doente, vindo a falecer 
poucas semanas depois. 
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Em meados de 1991, sua esposa Frieda, junto com Luiz, decidiu 
retormar o projeto não concluído. Para finalizá-lo convidaram Alberto 
Salama, um dos diretores do Cemitério Comunal Israelita do Rio de Janeiro, 
e o Dr. José Kogut, para fazerem parte deste grupo de trabalho. Uma série 
de reuniões, viagens a Vassouras e contatos com as autoridades locais 
tiveram início. O paisagista Roberto Burle Marx, amigo de Luiz, 
participado informalmente, ficou entusiasmado com a ideia e, solidário com 
o propósito de criar mecanismos que pudessem auxiliar no trabalho de 
preservação dos idosos carentes, além de resgatar um elo da história que 
estava se perdendo, ofereceu-se para fazer o projeto. Durante alguns meses, 
Burle Marx, assessorado pela arquiteta Claudia Rosier, finalizou o projeto. 
Seria um Memorial composto por canteiros, ornamentados com flores do 
serrado brasileiro, com formato de casulos. No casulo central as duas pedras 
tumulares. Segundo Burle Marx, a ideia do casulo, casa de abelhas, seria 
para simbolizar nossa condição humana que sempre, como as abelhas, 
tendemos retornar para nossos casulos – nossas casas. O Memorial 
representa a “casa de todos nós”. 

Independente de credos todos se uniram no esforço. O Prof. Azuil 
Lasneaux, diretor da Irmandade da Santa Casa, imediatamente cedeu o 
terreno para a obra. A Prefeitura Municipal através do seu prefeito, 
Severino Dias e de suas secretarias, deram todo o apoio necessário. O 
saudoso Prof. Severino Sombra de Albuquerque, então presidente da 
Fundação Universitária Severino Sombra e um dos mais entusiastas do 
projeto, cedeu toda a mão-de-obra necessária. O Cemitério Comunal 
Israelita do Caju, do Rio de Janeiro, custeou todas as despesas de material. 
Seria mais um monumento em uma cidade privilegiada pela história. 
Vassouras tem um passado de glórias, por ser uma das cidades pertencentes 
ao glorioso ciclo brasileiro do café, do século XIX. Uma parte da cidade já 
era tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, inclusive os terrenos onde 
se situava a antiga Santa Casa, hoje Asilo Barão do Amparo. Atualmente, o 
Memorial é visitado por turistas de dentro e de fora do país. Também é 
noticiado pela mídia nacional e internacional, como no website: 
http://www.memorialjudaico.org. 

Pode-se dizer que o vale do Paraíba, e especificamente a cidade de 
Vassouras, abriga um “memorial” que, simbolicamente, homenageia todos 
aqueles imigrantes que a despeito de suas línguas, origens e tradições, a 
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princípio tão distantes, tornaram-se irmãos, integrando-se à comunidade 
nativa, e, assim como as suas histórias, misturaram seus próprios corpos 
com o solo que os acolheu. 

 
Luiz Benyosef 

Pesquisador titular do Ministério da Ciência e Tecnologia Presidente da Sociedade 
Amigos do Memorial Judaico de Vassouras  

Diretor de Pequenas Comunidades da FIERJ (1998 – 2006) 




