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Editorial:  

 
  

 

Pérolas! 
 
Quero aprender a dançar aquela música: “montar 
no seu carneiro” (Sophia Kestelman, Solelim)- 
Não seria en tu velero, So? 
 

Relaxa gente, a vida é um conto de fábulas 
(Roni, Bonim Beit). 
 
Isso é crime de falsidade biológica (Fuks, Bonim 
Alef). 

E ai Chaaaaazit, 
 
Podem parar de sentir saudades! O iton voltou (UHUUL)! 
Primeiramente, gostaríamos de parabenizar a nossa tnuá pela 
incrível participação no Intertnuot! Estamos muito orgulhosos de 
todos que vestiram a camisa da Chazit e deram o melhor de si! 
Nesta edição você não pode perder a fofa da Dona Lourdes com 
seus conselhos amorosos e o super teste: “Que pail da Chazit 
você é?”. 
É isso galera!  
Beijocas, 
Vaadat Iton 
 
 

Gi (rosh) Anita Bia Barbu Lobato D. Lourdes 



Coluna do Pail 
(Tati G. - Shnat 2010- the best!) 

 

 Shaaalom chazitiano! 
 

Depois da nossa incrível participação 
no intertnuot, mostrando para todos 
qual é, e sempre será a maior tnuá 
independente do resultado, trago nesse 
cantinho do pail mais uma conquista 

não só para nós, mas para nossa comunidade como um 
todo e também para a comunidade islâmica. 

 
No começo de agosto o prefeito Kassab incluiu nos 

calendários a chance do servidor público judeu ou islâmico 
cumprir com suas festividades mais importantes.  

O servidor público praticante de uma dessas religiões 
pode faltar duas vezes ao ano no trabalho, sendo para o 
islã na época de Ramadã e para os judeus em Yom Kipur e 
Rosh Hashana. 

Essa é a primeira vez que feriados que não estão no 
calendário cristão são aceitos pelo governo. Além disso, 
essa lei está sendo apoiada não só em São Paulo, mas 
como em grande parte do país. 

Para as minorias religiosas no Brasil essa foi uma 
grande conquista. Uma prova de que cada vez mais 
estamos conquistando o nosso espaço dentro de um país 
laico, possuidor de uma das maiores diversidades étnicas e 
religiosas. 

 
Com isso, mostro que todos nós podemos e devemos 

lutar sempre pelos nossos direitos e conquistar aquilo que 
julgamos ser justo para a nossa comunidade. 
 
Desejo a todos um shaná tová e um ótimo jejum! 
 
Ate a próxima! 



Barbu, o corinthiano 
sofredor: 

E ae galera, como esta sendo esse segundo semestre 
de Chazit? Claro que deve estar sendo incrível... 

 
Diferente de nós chazitianos, os torcedores do GUARANI 

DA CAPITAL, vieram mostrar sua verdadeira cara... O 
GRANDIOSO GUARANI DA CAPITAL. Esse time é tão 
ruim, que até perderia do time da chazit, se participasse do 
Intertnuot... (OH YEAH!) 

E pra galera aí, que esta entrando em época de prova, 
pode ver o palmeiras, porque vai CAIR (hahaha)! 

Outro time que esta na berlinda, é mais conhecido por 
ser um time de só gente idosa, mais conhecido como 
“VIUVAS DO PELÉ”. Atualmente é conhecido como um 
time doente. Doença essa conhecida como Vicius Neymar 
Dependentisc (dependência viciante na Barbie 
Neymaravilha). 

Enquanto isso o grandioso Corinthians continua com as 
suas férias anuais, pós libertadores e também continua 
sendo “garfado” pela CBF,... porque realmente é foda ter 3 
impedimentos não marcados no mesmo lance! 

Mas mesmo assim continua o melhor time do mundo, e 
com toda certeza atropelara o Chelsea, mais conhecido 
como “time que sonha em ganhar do Corinthians” (“Jamais 
serão, Nunca serão”). 

 
É isso ae galera, abraços... E como de costume uma 

piadinha: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabe aquela frase que está na parede do Chaziun (Sala Amarela)? Sim, essa 
mesma que você está pensando! É, aquela lá, do tal do Gandhi: “Seja a mudança 
que deseja ver no mundo”.  

Quantas peulot você já não teve com essa frase? Quantas vezes já pensou o 
quão complicado é você, um pequeno ser humano no meio de 7 bilhões de outros, 
mudar a realidade a sua volta, quanto mais o mundo inteiro?  

 
Apesar de ser complicado, não é impossível. Para provar isso, conheça Isadora 

Faber:  
 
Ela é uma menina de apenas 13 anos, que estuda em uma escola pública em 

Santa Catarina. Aí você deve estar se perguntando, o que ela tem de diferente de 
qualquer outra pessoa de 13 anos? A reposta é INICIATIVA. 

Isadora criou uma página no Facebook chamada Diário de Classe, na qual ela 
conta sobre seu dia a dia em sua escola, que costumava ser um ambiente 
bastante precário. A menina contou, no começo, que o professor de matemática 
não dava aula, a professora de português não conseguia controlar a sala, as 
portas dos banheiros estavam quebradas, os fios estavam para fora das tomadas, 
levando perigo aos alunos que mexessem nela, entre outros problemas.  

Todas essas condições mostravam a triste realidade da vida de uma estudante 
de escola pública, que não tem nem metade das oportunidades que um aluno de 
escola particular de entrar na faculdade.  

A iniciativa de Isadora motivou muitas pessoas no Facebook, que começaram a 
divulgar a o Diário de Classe. Com isso, muitas críticas chegaram à diretoria da 
escola que, agora, está concertando todas as portas, tomadas, ventiladores, etc. 
Além disso, a escola está cobrando mais dos professores. 

 

 Viu, o Facebook não serve só para jogarmos joguinhos e fuçarmos 
a vida alheia! Ela está conseguindo mudar a realidade a sua volta, 
porque compartilhou sua indignação com a falta de compromisso 
de sua escola, e a sociedade curtiu.  

 
 



Planeta Bizarro! 
 

 Cogumelo de 8 Kg é encontrado em uma floresta na 
Rússia. Mais parecia uma melancia, o cogumelo foi 
achado por Alex Anuchkin na região de Kemerovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um carpinteiro chinês construiu um carro elétrico de 
madeira. O carro chega a uma velocidade de 50km/h. 
Ele gastou aproximadamente 16,000 reais para 
construí-lo. 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  

 Após ter comido um diamante, ladrão toma laxante 
para tentar recuperá-lo. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

O Sitio Vips comprou-o e já 
está preparando a comida 
para a Machané de verão 
da Chazit Hanoar. 

Quanto ele gastaria se 
fosse fazer o ônibus para a 
Machané? 

Imagine se o atacante comesse 
a sua bandeira durante o 
ataque... Quantos laxantes você 
daria para tê-la de volta? 
 



 

Atualidades 
 

 Cientistas criam 'tatuagem' eletrônica capaz de coletar 
dados do corpo 

Foi desenvolvido um dispositivo eletrônico 
autoadesivo, parecido com uma tatuagem e 
capaz de reunir informações sobre o coração, 
ondas cerebrais e atividade muscular. O 
aparelho funciona como se estivesse "colado" 
à pele, já que não são visíveis costuras após o 
implante. 

 

 Lontras ajudam indiretamente a reduzir CO2 na 
atmosfera 

 Um estudo feito por pesquisadores 

americanos sugere que aumentar a 

população de lontras-marinhas poderia 

contribuir, indiretamente, para a redução 

de dióxido de carbono (CO2) na 

atmosfera, – um dos principais gases 

causadores do aquecimento global. Isto 

porque, esses animais são capazes de espantar ouriços-do-mar, 

que se alimentam de algas marinhas. Essas algas, por sua vez, são 

responsáveis por absorver grandes quantidades de CO2 da 

atmosfera. 

 Brasil fecha os Jogos Paralimpícos com brilho na 
piscina e nas pistas  

O Brasil alcançou a meta em sétimo 
lugar no quadro geral com 43 
medalhas no total - 14 pratas e oito 
bronzes. O hábito de subir no pódio 
todo dia deve-se muito à natação e ao 
atletismo, mas não despreza a bocha, 
o futebol de cinco, a esgrima, o judô e 
o goalball. 



 

 
 
 
 Um dos principais ingredientes das pastas de dente: algas 

marinhas, que ajudam na hora de fazer a espuma e a 
consistência da pasta. 

 
 Evolutivamente falando, os humanos estão mais próximos de 

ratos do que de cachorros, ou seja, somos mais "primos" de 
ratos do que de cachorros. 
 

 Sabe os cravos que temos na pele? Alguns deles são na 
verdade minúsculos aracnídeos (parentes das aranhas) que 
se infiltram em buraquinhos na nossa pele. 
 

 O movimento de algumas plantas em direção a Sol, como no 
caso do girassol, se chama fototropismo. 
 

 É possível transformar cabelos em diamante - tudo isso 
porque eles são constituídos do mesmo elemento químico - o 
carbono. Para isso seria necessário colocar o cabelo sob uma 
pressão elevadíssima, tão alta que nenhum humano 
sobreviveria. 
 

 Se você colocar uma batata sobre um copo com água até a 
metade, ela criará raízes que atingirão a água e você poderá 
plantá-la. 
 

 A espécie animal com maior divergência em tamanhos são os 
cachorros, o maior cachorro é pelo menos seis vezes maior 
que o menor. 
 

 O animal que mais mata na áfrica não é o leão nem os 
elefantes, mas sim os "dóceis" hipopótamos. 
 

 A borboleta sente gosto com os pés. 
 

 A fruta do morango é na verdade aqueles pontinhos pretos 
que ficam na superfície e não a polpa vermelha. 
 
 

 

NATUREZA: Você sabia? 



 
 
 

 
 

 
 

Querida Dona Lurdes, estava eu jogando futebol em pleno 
intertnuot, quando de repente vi de longe esta menina. Ela era tudo 
de bom. Fiz vários gols, e todos foram dedicados para ela na minha 
cabeça... Ela é da minha kvutzá, sempre participei de peulot com 
ela, mas não sei, depois do dia 2/09 as coisas mudaram... 
Não sei o que fazer, a senhora pode me ajudar? 
Grato, D.B 14 anos 
  
 
 
 
 
 
Dona Lurdes, o que eu faço? Esse menino mais velho, com quem eu 
tenho conversado muito recentemente, me chamou para sair. O 
problema é que eu só comecei a falar com ele pra chegar mais perto do 
melhor amigo dele, de quem eu gosto muito... Me ajuda plizzzzzzz 
Beijinhos, R.S 12 anos 
 
 
 
  
 
Dona Lurdes, escrevi uma carta de amor para a B(til). Nela eu me 
declarava, pus tudo que tinha guardado no meu coração durante 
muuuitos anos para fora. Eu disse que a amava. Disse que ela era tudo 
para mim. Até dei um anel (de plástico, é obvio) para ela. E sabe o que 
ela me respondeu? NADA! Absolutamente nada!  
Esse sábado vai ter uma festa, falo com ela na festa ou não? 
O aflito, A.B.K.X. Y 13 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dona Lourdes, a Chazamenteira! 

Querida R.S. dá uma chance para o menino. Ele está interessado e já deve 
ter conversado com o amigo, que provavelmente não manifestou nenhum 
interesse. Não se iluda, saia com ele! 

Querido A.B.K.X.Y. Vá cheiroso e bem arrumado para a festa. A Dona Lurdes 
está sentido uma coisa muito forte. É muito forte mesmo. Sabe o que estou 
sentindo? UM NOIVADO. Quem sabe você e ela não aproveitam a festa para 

comemorar algo a mais... 

Querido D.B, acredito que você ficou famoso após a sua aparição. Na minha 
humilde, não tão humilde, opinião, você deveria falar com ela depois da 
peulá. Chame-a para assistir a um filme no Higienópolis e depois, quem 
sabe, vocês não dividem um sorvete...  
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTE: Que pail da Chazit você é? 
 

(1) Você está em casa sozinho assistindo TV 
e ouve a porta fechar sozinha, você: 
a)Fica com medo e se tranca no banheiro. 
b)Vai pra debaixo das cobertas porque é o 
lugar mais seguro da casa. 
c)Prepara seu sabre de luz pra "ir pra cima 
deles". 
d)Não vale a pena me mexer, to confortável. 
e)Caaaalma, tá tudo bem, deve ter sido só o 
vento (mesmo todas as janelas estando 
fechadas). 

2) É o bar-mitzvá do neto do primo do avô da 
irmã do tio casado com a tia dono do 
papagaio da família, você: 
a)Deixa de lado e na última hora vai 
correndo pro armário pra pegar uma roupa 
boa e ir "sem encrenca". 
b)Como toda pessoa preparada com uma 
semana de antecedência já separa a roupa, 
manda lavar e deixa separada . 
c)Vai na Ralph Lauren, Armani, Daslu e 
compra a roupa mais top, afinal o bar mitzvá 
representa muito para você. 
d)Pera, to pegando o tfilim, já respondo. 
e)Vai de jeans e camisa na boa. 

3) Que país você gostaria de 
conhecer? 
a)Estados Unidos! 
b)Inglaterra! 
c)Israel! 
d)Japão! 
e)Suazilândia 

(4) Praticando esportes, você: 
a)É o jogador do time, só que não. 
b) Prefiro assistir 
c) É o gandula que tem mania de juiz. 
d) Acompanho UFC, F1, futebol, 
basquete, vôlei, isso só nas horas 
vagas quando não estou jogando 
tênis na hebraica. 
e) O importante é praticar! 

5) Com qual destas situações você 
mais se idenfica? 
a)Chegar em casa, tirar os sapatos, 
as meias e limpar aquela sujeirinha 
que fica entre os dedos do pé. 
b)Abrir a porta da geladeira só pra 
pegar o que tem dentro e não pegar 
nada. 
c)Fazer um moicano no banho 
d)Tentar abrir a porta do carro no 
momento em que ela está sendo 
destravada, não consegue, tenta de 
novo e acontece a mesma coisa. 
e)Tentar parar o cronômetro em um 
número redondo, tipo 10:00 



Resultado 
 

Se você respondeu mais: 
 
A - Dani Schnaps:  
Você é muito disposto. Adora as últimas novidades 
para o Iphone, mas quando se trata da vida pessoal é 
muito desligado. Seus melhores dias são os dias de 
compra passados em Aspen no último verão.  
 

 
 
B - Paty Secher: Você é muito tranquilo, tem uma vida 
regrada e está ligado no mundo pop, mesmo assim, é 
paradão. Que tal sair de casa e ver o por do sol hoje à 
tarde depois de um jogo de basquete com os amigos?  
 

 
 
C – Udi: tem as melhores intenções e é muito 
criativo. Israel e o judaísmo tem um papel central na 
sua vida. Você não tem medos, mas tem mania de 
grandeza.  
 

 
 
D – Amir: quando se trata de esportes e judaísmo, 
sempre se pode saber e fazer mais. Faz muitas 
palhaçadas por engano e quando não está se 
exercitando, quanto menos se mexer, melhor.  
 

 
 
 
E – Charf: para você tudo está bom como está, não 
tem grilo. É muito ligado à natureza e à tecnologia, 
gosta de conhecer coisas diferentes. Às vezes é calmo 
até demais.  
 

 
 
 



 

Horóscopo da Chazit! 
Previsões, dicas e muito mais! 
 

Shovavirgem 
Com Júpiter regendo este signo, as novidades vem com 
tudo! Novas amizades tendem a surgir enquanto o planeta 

continuar ajudando. Dica: hora de conversar para resolver 
problemas! 
 

Solelibra 
É tempo de reflexão! Mesmo que os últimos tempos tenham 

sido de acontecimentos não tão felizes, tudo está por mudar agora 
que a lua entra na sétima casa. Não esqueça: não deixe o silêncio 
atrapalhar momentos de sichá.  

 
Omacórnio 
As próximas semanas estão com uma certa tendência para o 
amor! Não guarde seus sentimentos para você, expresse-o, 

mesmo se for carinho por um madrich.  
  
Guibogêmeos 
Surpresas estão a todo vapor, esteja pronto para sábados 

surpreendentes e muito bons. Fique esperto: nunca se sabe quando 
os melhores momentos acontecerão, então não corra riscos, esteja 
em todos.  

 
Kovshitouro 
A vida social está com tudo, o que pode ser ótimo se suas 

influências levarem aos lugares certos. Se elas te levarem a Chazit, 
pode ter certeza que são ótimas amizades.  

  
Nitzáries 
Sem energias pesadas nas próximas semanas, desde que 
você queira isso. Cuidado: não deixe o passado tomar 

conta daquilo que o presente tem a te dar.  
 

 
Neuritários 
Tudo que acontecer com você é fruto das suas próprias 

ações, o que pode ser bom, desde que as iniciativas sejam sempre 
procurando o bem coletivo.  



 
Mordeixes 
Sossego nesta fase é luxo, difícil achar um tempo livre! 

Aproveite bem as noites de sono, já que os sábados demandarão 
muita energia e pilha. 
 

Ofakâncer 
No meio de tanta responsabilidade, a lua não vai te deixar 
escapar de dias cheios de risos e diversão. Aproveite a 

maré positiva para tornar todo conhecimento mais proveitoso.  
 
Ameleão 
É tempo de paixão! Faça o máximo para tornar essa 
tendência positiva. Apaixone-se até pelas 

responsabilidades, pois é assim que você será feliz: gostando do 
que faz.  
 

Bone Aquário 
Mercúrio em Virgem pode ser um problema... E dos 
grandes! Mas prevenindo, tudo dará certo. Cuidado com 

olhar demais para o futuro e não aproveitar o que o presente tem.  
 
Bone Bscorpião 
A energia positiva é a força que lhe regerá nos próximos 

meses, mas cuidado para que o ânimo em excesso não prejudique 
outros eventos importantes, ofuscados pela luz de um grande 
sonho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Até a próxima 
edição pessoal! 


