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lnstitui no calendário oficial do Estado
do Amazonas o Dia da Declaração da

lndependência de lsrael.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. L" Fica instituído o Dia da Declaração da lndependência de lsrael no calendário oficial do
Estado do Amazonas, a ser comemorado, anualmente, no dia t4 de maio.

Parágrafo Único. A data de que trata o caput contará com atividades culturais e sociais,

voltadas ao reconhecimento da contribuição de imigração lsraelense para o

desenvolvimento do povo Brasileiro, celebrando o comprometimento com a garantia dos

direitos das minorias e a laicidade do estado Brasileiro, que é compartilhado e defendido
pela população Amazonense.

Art. 3s O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber,

Art. 4e Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO RUY ARAUJO DA ASSEMBLEIA LEG

Manaus, 18 de junho de 20L9.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto consiste em reconhecer a grande contribuição que os lmigrantes

vindos de lsrael deram para o desenvolvimento do Brasil, em diversos setores, incluindo o

setor comercial e cultural.

A data vem da Declaração de lndependência do Estado de lsrael, que foi assinada às

L6 horas do dia 14 de maio de L948, no salão do antigo Museu Nacional de Telavive (atual

Museu da lndependência) algumas horas antes do término do mandato britânico sobre a

Palestina. O documento original encontra-se atualmente em exposição na Knesset, no

parlamento de lsrael.

Os imigrantes adotaram nosso Brasil como segunda pátria. Vieram famílias inteiras

ou jovens que aqui constituíram família. Mas vieram especialmente para trabalhar, derramar

seu suor, com afinco, dignidade e respeito.

Nos Séculos XIX e XX, uma nova onda de imigrantes judeus, sefarditas, começou a

chegar ao Brasil em 1810, vindos principalmente do Marrocos, estabelecendo-se na

Amazônia, principalmente em Belém, onde fundaram em 1824 a mais antiga sinagoga em

funcionamento no Brasil e, em i.848, o primeiro cemitério israelita do país; e em Manaus,

onde chegaram em 1880. Boa parte dos que chegaram no final do século vinham em função

da época dourada da borracha.

O isolamento imposto aos sefarditas na Amazônia chamou a atenção de rabinos no

Marrocos. No início do século XX, decidiram enviar um rabino à Amazônia para angariar

fundos para uma yeshivá no Marrocos (ou em Jerusalém, não se sabe ao certo) e fiscalizar o

cumprimento das normas religiosas pela comunidade estabelecida na floresta. O rabino

Shalom Emanuel Muyal chegou à região em 1908 ou 19L0, mas, dois anos depois de chegar

a Manaus, morreu, provavelmente depois de contrair febre amarela.

Curiosamente, o rabino acabou por ganhar fama de santo milagreiro entre os

católicos locais. Foi enterrado no cemitério cristão, pois não havia, então, cemitério judeu na

cidade, e sua sepultura tornou-se local de peregrinações. Zeloso, o rabino da sinagoga de

Manaus mandou construir um muro ao redor do túmulo, mas foi pior: os devotos católicos
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passaram a usar o muro como suporte para placas e quadros em que fazem seus pedidos ao

rabi Muyal e também proclamam as graças alcançadas. "Ele se tornou o santo judeu dos

católicos da Amazônia", admite lsaac Dahan, da sinagoga de Manaus.

Nos anos 1960, quando seu sobrinho, então ministro de governo do já criado Estado

de lsrael, tentou trasladar os restos mortais do santinho, houve protestos populares, e o

governo do Amazonas pediu-lhe que não o fizesse. Enfim a sepultura do rabi Muyal foi para

o cemitério judaico, anexo ao católico, ê o santo rabi continuou a ser venerado no

Amazonas. A saga dos judeus amazônidas foi levantada no livro Eretz Amozônio, de Samuel

Benchimol.

Em Pernambuco, entre o fim do século XIX e o início do século XX, instalou-se na

cidade do Recife uma comunidade constituída em sua maior parte por judeus de origem

asquenaze provenientes de países como Polônia, Ucrânia, Rússia, Áustria e Alemanha.

Alguns membros da comunidade asquenaze de Pernambuco tornaram-se notórios, como

Mário Schenberg, Leopoldo Nachbin, Paulo Ribenboim, Aron Simis, lsrael Vainsencher,

Clarice Lispector, Leôncio Basbaum, Noel Nutels, dentre outros.

Judeus da Amazônia ou judeus amazônicos é o nome para as pessoas judias das

região amazônica e para pessoas de raça mista, descendentes judeus marroquinos e

indígenas que vivem nas cidades e vilas da Bacia Amazônica do Brasil e do Peru, incluindo

Manaus. Eles se casaram com mulheres indígenas e seus descendentes são de raça mista

(mestiço). No século 2L Manaus possuía cerca de 140 famílias, a maior parte descendentes

destes marroquinos do século 19.

Ressalta-se portanto que a imigração lsraelense!udaica teve papel importante na

história do Amazonas. Assim, diante da rel ncia do assunto em questão, peço o apoio dos

nobres pares para a aprovação da presente ositura
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