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Olá galera! 

Curtiram o chodesh? Sua kvutzá ganhou? Parabéns!!! Sua kvutzá não ganhou? 
Tudo bem, fica pra próxima! O importate é todo mundo se divertir e, nessa 
edição do chodesh, apreder um pouco mais sobre o desenvolvimento 
sustetável. 

Enquanto mais uma edição do Chodesh vai terminando, mais uma edição 
fresquinha do Iton está saindo! 

Esperamos que gostem! 

Beijos, 

Vaadat Iton (a melhor!) 

 

           
        Fabi (Rosh)                                Nana 
 

                           
        Ronny                                            Chussa                                  Cath 
 

 
MANDE SEU ARTIGO PARA ITON@CHAZIT.ORG.BR 

EDITORIAL 
 

mailto:ITON@CHAZIT.ORG.BR


 4 

 
 
 

  
 
 

 
Site japonês vende Pikachus "direto da 
floresta" 
 
Um vendedor anunciou no site de leilões Yahoo Auctions 
do Japão o que ele chama de Pikachus vindos "direto da 
floresta". O exemplar - logicamente falso - do principal 
bichinho da série Pokémon é exibido numa fotomontagem 
publicada pelo próprio vendedor na página do leilão. 
 
O que chama atenção é o preço das criaturas, que seriam 
capturadas "individualmente": mais de 99 trilhões de ienes, 
o que equivale a aproximadamente US$ 900 milhões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE NÃO X SENÃO? 

- Emprega-se o primeiro quando o se pode ser substituído por "caso" ou "na 
hipótese de que" 

Se não chover, iremos ao parque (= caso não chova - ou na hipótese de 
que não chova, iremos ao parque amanhã).Se não se tratar dessa 
alternativa, a expressão sempre se escreverá com uma só palavra: senão. 

Vá de uma vez, senão você vai se atrasar para o jantar de 12 de junho. 
(senão = caso contrário). / Nada mais havia a fazer senão beijá-la (senão = 
a não ser). / "As pedras do colar, presente do dia dos namorados, não eram 
esmeraldas, senão turmalinas, puras turmalinas" (senão = mas). / Não havia 
um senão naquele rapaz. (senão = defeito). 
 
 

NOTÍCIA BIZARRA 

NA PONTA DA LÍNGUA 

javascript:CntxLinks.MakeCall('site')
javascript:CntxLinks.MakeCall('Pokémon')
javascript:CntxLinks.MakeCall('leilão')
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...NO MUNDO 
 
CONFLITO RÚSSIA- GEÓRGIA 
 
Fala galera!! 
Como estão todos?? 
 
Vim aqui hoje falar um pouco do conflito da 
Rússia contra a Geórgia, que não sei se vocês 
acompanham, mas tem sido um assunto 
polêmico gerando uma tensão muito grande 
entre a Rússia e a Europa e EUA. 
 Tudo começa com duas regiõezinhas 
bem pequenas dentro da Geórgia, a Abkhazia 
e a Ossétia do Sul, as duas com maior parte 
da sua população provindas da Rússia. Isso 
fez com que as duas não se sentissem parte 
da Geórgia, buscando assim a sua 
independência, a qual a Rússia da todo o suporte, pela maior parte da 
população ser russa, e a Geórgia repudia, pois não quer perder duas regiões 
estratégicas do seu território. Com isso, séries de combates sempre ocorreram 
entre as duas regiões e a Geórgia, deixando o país em constante estado de 
guerra. 
 Acontece que no começo de Agosto, ocorrendo uma destas batalhas 
envolvendo a Geórgia e os territórios, a Rússia enviou tropas para ajudar a 
Abkhazia e a Ossétia do Sul, destruindo grande parte das regiões, além de 
acabarem por invadir a capital da Geórgia, Tbilisi. Com a vitória russa, esta 
considerou as regiões independentes, porém, todo o resto do mundo não. 
 Agora fica este impasse, as regiões são mesmo independentes? A 
Rússia está certa? A Geórgia é um país aliado aos EUA, essa derrota pode 
levar a uma guerra maior ainda entre a Rússia e os EUA? Difícil dizer! Mas a 
Rússia se colocou mais uma vez numa posição oposta aos países europeus e 
aos EUA, igual a guerra fria do século passado.  
 Espero que tenham compreendido a situação! Qualquer coisa venham 
falar comigo que posso tentar explicar melhor, ou acessem esse link:  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u438300.shtml 
 
Valeu galera!! 
 
Beijos! 
 
Chussa – Shnat 2009 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u438300.shtml
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...EM ISRAEL 
 

Liga Árabe pede que Gaza volte à situação anterior à ocupação do 
Hamas 

 
A Liga Árabe expressou hoje a necessidade de que a situação da Faixa de 
Gaza volte à anterior a junho de 2007, quando foi ocupada à força pelo grupo 
radical palestino Hamas, para conseguir uma reconciliação interpalestina. 
 
Hamas expulsou, após fortes confrontos, os seguidores do grupo palestino 
rival, o Fatah, que responde perante o presidente da Autoridade Nacional 
Palestina (ANP), Mahmoud Abbas. 
 
Os ministros das Relações Exteriores dos países da Liga Árabe, reunidos hoje 
nesta capital, aprovaram uma resolução na qual pedem "que se retorne (em 
Gaza) à situação que estava antes de meados de junho passado". 
 
O comunicado, que não menciona diretamente o Hamas, informa que esse 
passo é importante para "preparar o ambiente para o começo de um dialogo 
nacional e para conseguir a reconciliação nacional, e, assim, reafirmar a 
unidade dos territórios palestinos". 
 
A ocupação da Faixa de Gaza representou a divisão entre as duas maiores 
facções palestinas. Países como o Egito estão tentando mediar para superar 
estas diferenças e a fim de que o movimento palestino possa apresentar uma 
frente comum. 
 
"Os ministros advertem de que, se persistir a situação atual (em Gaza), isso 
afetará negativamente a luta e a causa do povo palestino", diz a resolução 
aprovada no final da reunião ministerial da Liga Árabe. 
 
Além disso, o comunicado expressa apoio aos esforços dos países árabes, 
"principalmente os desenvolvidos pelo Egito, para terminar com a divisão 
interna palestina e para conseguir a reconciliação nacional". 
 
Em seu comunicado, a Liga Árabe insiste na necessidade de que haja uma 
"paz justa e global" no Oriente Médio, que só se alcançará "com a retirada total 
(de Israel) dos territórios palestinos e árabes ocupados". 
 
"A Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental constituem uma unidade 
geográfica indivisível. Rejeitamos qualquer tentativa de que tenha como 
objetivo dissociar os territórios palestinos e também todas as medidas 
unilaterais adotadas por Israel" nesse sentido, acrescenta a nota. 
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“Carioca nem liga mais para violência, a bala entra por um ouvido e sai pelo 
outro!" 
Paulista, sobre o Rio de Janeiro 

"Onde não há prazer, não há proveito." 
Shakespeare (1564-1616), poeta e dramaturgo inglês. 

"Evite acidentes! Faça tudo de propósito." 
Carlito Maia (1924-2002), publicitário mineiro e um dos fundadores do PT. 
 
 
 

 
O mundo vai acabar... 
 
    Cientistas vem trabalhando a mais ou menos catorze anos em um projeto 
promissor. 
    O projeto visa comprovar ou acabar com a Teoria do Big Bang. Se trata de 
um acelerador de partículas que vai simular o que entendemos pela teoria do 
Big Bang. 
    A simulação vai ocorrer dia 10 de setembro de 2008, em um lugar 
subterrâneo, na Europa, entre as regiões da suíça e da frança. 
    Há um porém: se a operação der errado já a probabilidade de abrir um 
buraco na camada de ozônio capaz de engolir a Terra. 
    Até a publicação dessa edição, o experimento já vai ter sido realizado! De 
duas uma: ou a experiência deu certo ou você nem vai ler essa matéria! 
Espero que você tenha lido e gostado! 

Beijos, Ilana, Boná Halef. 

 
 

 
 

É... último dia de Chodesh.... 
Mas não é só por isso que nós devemos deixar o tema de Meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável de lado não é mesmo? Por isso, aí vão algumas 
super-dicas de filmes para saber mais do assunto: 

 
 
DOCUMENTÁRIO 
Uma Verdade Inconveniente 
 
Uma Verdade Inconveniente 
mostra como e por quais 
motivos a emissão de 

ACHEM OS ERROS! 

CATINHO CULTURAL 

MÁXIMAS E MÍNIMAS 
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substâncias poluentes e o mau uso dos recursos naturais tem impactado no 
aquecimento global e em demais problemas bastante atuais. Nos últimos 
minutos do filme, algumas recomendações sobre o que pode ser feito são 
mostradas, e servem como um guia imprescindível para a sobrevivência do 
mundo como o conhecemos hoje.   
 
 
YOUTUBE 
A história das Coisas 
 
A histórias das coisas ( the story of stuff) é um vídeo, 
que pode ser encontrado tanto no Youtube, quanto 
no próprio site, http://www.storyofstuff.com, e que irá 
te mostrar o ciclo vicioso da nossa cultura 
consumista, e os impactos ambientais que ele pode 
causar. 
 
É bem interessante e Explica tudo através de desenhos, ou seja, de uma forma 
didática e fácil de ser compreendida.  
 
Bom, espero que todos continuem com aquela mesma empolgação, do 
chodesh, em relação ao meio ambiente, e assistam esses filmes, que podem 
mudar a forma como pensamos! 
 
Enfim, aproveitem as dicas e até a próxima! 
 
Cath, Bonim Alef 
 
 
 
 
ENTREVISTANDO ALGUNS PEILIM! 
 
Hoje estamos saindo um pouco do convencional e não entrevistaremos apenas 
um pail e, sim, um de cada shnat entre os peilim! Não percam a chance de 
conhecer essas pessoas excepcionais mais a fundo! 
 
SHNAT 2010 
I: Qual o seu nome?  
I: Ilana Lapidus. 
 
I: Apelido? 
I: Nana, Illy, Banana, Nã, Ná, Illyvanilly Macarrili Maricota 
Maricotinha Magali Lapidus (só meu pai usa esse)..  
 
I: Qual shnat e kvutzá? 
I: 2010, Bonim Alef. 
 
I: O que faz dentro da Chazit? 
I: Esse semestre sou só membro da Vaadat Iton, por 

ENTREVISTA COM OS PEILIM 

http://www.storyofstuff.com/
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falta de tempo (estou em ano de vestibular!), mas no primeiro semestre deste 
ano fui também madrichá de Omanim! 
 
I: Está aqui há quanto tempo? 
I: 4 anos. 
 
I: Já foi em quantas machanot? 
I: 8! 
 
I: O que mais te fascina na Chazit? 
I: As pessoas, a vontade e o sentimento que me faz amar! 
 
I: O que é a Chazit para você? 
I: Um pouco de tudo. 
 
I: O que você faz quando não está na Chazit? 
I: Dedico meu tempo a amigos, família, estudos (escola, cursinho, vestibular!), 
entre outros. 
 
I: Qual é o seu maior sonho? 
I: Passar no vestibular no fim do ano pra poder ir pro shnat! 
 
I: O que aprendeu na Chazit que levará para toda vida? 
I: Muito de tudo, mas principalmente sobre como aprender pode ser legal de 
maneiras distintas e fora do padrão. Já aprendi mais com madrichim do que 
com professores.. haha! 
 
I: Um conselho para um chanich que vem desde pequenininho na Chazit? 
I: A Chazit é um ciclo, hoje você aprende, amanhã você ensina e é isso que faz 
nossa juventude ser tão rica em experiências e em momentos, fique pra poder 
passar o que você já aprendeu! É muito legal ser o exemplo! 
 
I: Um conselho para um chanich que acabou de entrar na Chazit? 
I: Fique. A Chazit é cheia de surpresas e maravilhas! Aqui além de aprender 
muito de tudo, você levará amigos pra  a vida toda! 
 
I: Uma última frase? 
I: Tira o pé do freio, em Israel em 1 ano e meio! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SHNAT 2009  

 

I: Qual o seu nome? 
M: Mariana Ferez 
 
I: Apelido? 
M: Mari, Diva, Diva Suprema. 
 
I: Qual shnat e kvutzá? 
M: 2009, Bonim Beit . 
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I: O que faz dentro da Chazit? 
M: Madricha de Kovshim 
 
I: Está aqui há quanto tempo? 
M: 4 anos. 
 
I: Já foi em quantas machanot? 
M: muuuitas! 
 
I: O que mais te fascina na Chazit? 
M: A alegria. 
 
I: O que é a Chazit para você? 
M: Aprender, amigos, sorrir, judaísmo, vida. 
 
I: O que você faz quando não está na Chazit? 
M: Dedico meu tempo para a FGV. 
 
I: Qual é o seu maior sonho? 
M: Que meus filhos freqüentem a Chazit. 
 
I: O que aprendeu na Chazit que levará para toda vida? 
M: Aprendi muitas coisas, mas dentre as mais importantes, aprendi a ser uma 
pessoa melhor e mais presente na minha comunidade. 
 
I: Um conselho para um chanich que vem desde pequenininho na Chazit? 
M: Continue! Você não vai se arrepender! Seus amigos serão pra sempre! 
 
I: Um conselho para um chanich que acabou de entrar na Chazit? 
M: Eu entrei tarde na Chazit, sou exemplo de que é possível se tornar parte 
deste ciclo maravilhoso! Não desista! 
 
I: Uma última frase? 
M: Sou uma diva!!!! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SHNAT 2008 
 
I: Qual o seu nome? 

I: Isabela Charf. 
 

I: Apelido? 

I: Isa, Isinha, Isit´s, Isi, Sit´s. 
 

I: Qual shnat e kvutzá? 

I: 2008, Bonim Guimel. 
 

I: O que faz dentro da Chazit? 

I: Esse semestre sou só membro da Vaadat Hachshara e da Vaadat 50 anos! 
 

I: Está aqui há quanto tempo? 

I: 10 anos.  
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I: Já foi em quantas machanot? 

I: Umas 15. 
 

I: O que mais te fascina na Chazit? 

I: Na Chazit nunca tem tempo ruim. Todo momento é momento de brincar, 
comemorar... 
 

I: O que é a Chazit para você? 

I: Um sentimento que me faz amar! 
 

I: O que você faz quando não está na Chazit? 

I: Fico com minha família, amigos, estudos (faculdade)... 
 

I: Qual é o seu maior sonho? 

I: Tenho muitos sonhos, dois deles são: viajar pelo mundo todo e como uma 
boa estudante de odontologia, ter meu próprio consultório! 
 

I: O que aprendeu na Chazit que levará para toda vida? 

I: Acho que com a Chazit aprendi a me expressar muito mais e muito melhor e 
que não existe só um jeito de ensino, mas sim muitos outros divertidos. 
 

I: Um conselho para um chanich que vem desde pequenininho na Chazit? 

I: Que fique até chegar a hora de ter que ir embora, porque não adianta não 
passar pelo ciclo todo da Chazit. O importante é saber que hoje você está 
aprendendo, mas daqui um tempo é você quem estará ensinando! 
 

I: Um conselho para um chanich que acabou de entrar na Chazit? 

I: Não saia nunca mais, vale a pena!  
 
 

I: Uma última frase? 

I: CHAZIT HANOAR: LOUCURA NOS SÁBIOS, SABEDORIA NOS LOUCOS! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SHNAT 2007 
 
I: Qual o seu nome? 
A: Agustin Zalcberg Weissmann.  
 
I: Apelido? 
A: Tinho, uruguaio, gringo, tin, augustinho, augusto, agu, 
etc.. 
 
I: Qual shnat e kvutzá? 
A: Shnat 2007 e sou daquela kvutzá na qual sou o único 
homem.  
 
I: O que faz dentro da Chazit? 
A: Sou Guizbar e Rosh da Vaadá Rádio. 
 
I: Está aqui há quanto tempo? 
A: Estou na Chazit, mais conhecida como Jazit Montevideo, desde bem 
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pequeno, e na Chazit São Paulo estou desde q vim morar no Brasil, quase 5 
anos. Na verdade 5 menos o meu ano de shnat. 
 
I: Já foi em quantas machanot? 
A: 12!!!  
 
I: O que mais te fascina na Chazit? 
A: O que mais me fascina é ver todo mundo gritando junto no mifkad!!! E ver os 
mais novos gritando: ‘Shnat 2099!!!!!!!!’, incrível. 
 
I: O que é a Chazit para você? 
A: Vou colocar a mesma coisa que está no meu perfil no site: Se tivesse que 
definir a Chazit em uma palavra falaria Prazer, mas acredito que posso falar um 
pouco mais. 
A Chazit é minha segunda casa, em São Paulo, Montevideo, Porto Alegre e no 
Rio. 
Eu aprendo de um jeito diferente, discuto com amigos q muitas vezes têm 
opiniões MUITO diferentes das minhas, aprendo de pessoas mais velhas, de 
pessoas mais novas e me divirto MUITOOOOOO. Minha vida de Chazit com 
certeza marcou minha vida..... 
 
I: O que você faz quando não está na Chazit? 
A: Estudo, faço taekwon-do, saio com meus amigos e minha família e faço 
coisas para a Chazit. 
 
I: Qual é o seu maior sonho? 
A: Acho que hoje em dia meu maior sonho é ter uma idéia super inovadora, 
desenvolvê-la e criar minha própria empresa. 
 
I: O que aprendeu na Chazit que levará para toda vida? 
A: Tem muitas coisas que me diferenciam dos demais por ter sido da Chazit 
minha vida inteira. Acho que fora as experiências o que a Chazit me 
proporcionou é a habilidade para discutir, para liderar, para trabalhar em grupo 
e para quando não concordo com alguma coisa, mudá-la.  
 
I: Um conselho para um chanich que vem desde pequenininho na Chazit? 
A: Aproveita MUITO, porque vale a pena... 
 
I: Um conselho para um chanich que acabou de entrar na Chazit? 
A: Não desespera, as palavras chanich, madrich, mifkad, mazkir, rosh chinuch, 
kvutzá, e MUITAS outras vão virar normais... E quando você for pro Shnat vão 
virar mais normais ainda... 
 
I: Uma última frase? 
A: Uma palavra: SHNAT 2007!!!!!!!!!! (Uma palavra???) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SHNAT 2006 
 

I: Qual o seu nome? 

B: Benjamin Peres. 
 

I: Apelido? 

B: Bê, Benja, Jamming, Bena, Piolho. 
 

I: Qual shnat e kvutzá? 

B: 2006- boguer 
 

I: O que faz dentro da Chazit? 

B: Hoje sou madrich de bonim beit (pré - shnat) e sou 
rosh chanichim, ano que vem a chazit comemora 50 anos e estou trabalhando 
para organização da festa. 
 

I: Está aqui há quanto tempo? 

B: Desde 94, vamos ver....14 anos! Nossssaaa quanto tempo! 
 

I: Já foi em quantas machanot? 

B: Muiiiitas..nem lembro 

 

I: O que mais te fascina na Chazit? 

B: A educação-não-formal, a relação entre o chanich e o madrich...o dia –a – 
dia, o trabalho voluntário dos madrichim! Na verdade muiitas coisas.. 
 

I: O que é a Chazit para você? 

B: O lugar onde aprendi quem sou eu, onde fiz meus amigos,onde descobri 
minha vocação, descobri e lapidei meus valores! Não dá pra colocar em 
palavras.....pra você que taá lendo isso e é chanich ainda isso só vai fazer 
sentido quando você entrar nesse universo que se chama Chazit Hanoar. 
 

I: O que você faz quando não está na Chazit? 

B:  Trabalho num ONG e sou professor do curso de liderança da CIP, 
faculdade de pedagogia na PUC e o que sobra família, amigos e outras coisas. 
 

I: Qual é o seu maior sonho? 

B:  Ter uma família, com muitos filhos e levá-los todos pra Chazit! 
hahahahahaha 

 

I: O que aprendeu na Chazit que levará para toda vida? 

B:  Muitas coisas, como já falei antes! Mas acho que meus amigos e meus 
valores e uma educação que de fato eu acredito! 
 

I: Um conselho para um chanich que vem desde pequenininho na Chazit? 

B: Aproveite toda experiência que você tem como chanich hoje, faça das peulot 
que seus madrichim lhe dão as melhores! Pois amanha toda essa experiência 
adquirida será usada do outro lado, você como madrich! E além disso claro, 
TENTEM GANHAR UM ATAQUE, MAS VOCÊS NUNCA VÃO CONSEGUIR! 
HAHAHAHAHAHA  
 

I: Um conselho para um chanich que acabou de entrar na Chazit? 
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B: Quando chegar a machané de janeiro, fique esperto porque a possibilidade 
de ser você o sequestrado é grande! haha 

 

I: Uma última frase? 

B:  Chazak vê Ale!! 

 

 

 
 
 

 
 
Ajude essa família a atravessar para o outro lado do rio!  
Porém algumas regras dificultam a travessia! 
As regras são as seguintes: 
1 - Somente o pai, a mãe e o policial sabem pilotar o barco. 
2 - A mãe não pode ficar sozinha com os filhos. 
3 - O pai não pode ficar sozinho com as filhas. 
4 - O prisioneiro não pode ficar sozinho com nenhum integrante da família. 
5 - O barco só pode transportar 2 pessoas por vez. 
6 - Você pode ir e vir com as pessoas quantas vezes precisar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOGOS 
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Chame um amigo pra brincar! Ligue 
dois pontos, em qualquer sentido 
(menos diagonal) para traçar uma 
linha. A idéia é: quem completar 
primeiro o maior número de 
quadrados, ganha! Boa sorte! 

                   

 

                                                                               
Já deste lado, temos a mania 
japonesa habitual de toda edição: o 
Sudoku! 
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Estas frases forão retiradas do livro 'Desordem no tribunal'.  
São coisas que as pessoas disseram, e que foram transcritas textualmente 
pelos taquígrafos que tiveram que permanecer calmos enquanto estes diálogos 
realmente aconteciam à sua frente.  

Advogado  : Qual é a data do seu aniversário? 
Testemunha: 15 de julho.  
Advogado  : Que ano? 
Testemunha: Todo ano. 
____________________________________________  
Advogado  : Essa doença, a miastenia gravis, afeta sua memória?  
Testemunha: Sim. 
Advogado  : E de que modo ela afeta sua memória? 
Testemunha: Eu esqueço das coisas.  
Advogado  : Você esquece... Pode nos dar um exemplo de algo que você tenha 
esquecido? 
____________________________________________  
Advogado  : Que idade tem seu filho? 
Testemunha: 38 ou 35, não me lembro. 
Advogado  : Há quanto tempo ele mora com você? 
Testemunha: Há 45 anos. 
____________________________________________ 
Advogado  : Qual foi a primeira coisa que seu marido disse quando acordou 
aquela manhã?   
Testemunha: Ele disse, 'Onde estou, Bete?' 
Advogado  : E por que você se aborreceu? 
Testemunha: Meu nome é Célia. 
____________________________________________ 
Advogado  : Seu filho mais novo, o de 20 anos....  
Testemunha: Sim. 
Advogado  : Que idade ele tem?  
______________________________________________ 
Advogado  : Sobre esta foto sua... o senhor estava presente quando ela foi 
tirada? 
_______________________________________________   
Advogado  : Então, a data de concepção do seu bebê foi 08 de agosto? 
Testemunha: Sim, foi. 
Advogado  : E o que você estava fazendo nesse dia? 
_______________________________________________ 
Advogado  : Ela tinha 3 filhos, certo?  
Testemunha: Certo. 
Advogado  : Quantos meninos? 
Testemunha: Nenhum 
Advogado  : E quantas eram meninas?  
_______________________________________________ 
Advogado  : Sr. Marcos, por que acabou seu primeiro casamento?   
Testemunha: Por morte do cônjuge. 

PIADAS 
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Advogado  : E por morte de que cônjuge ele acabou? 
_______________________________________________ 
Advogado  : Poderia descrever o suspeito? 
Testemunha: Ele tinha estatura mediana e usava barba.  
Advogado  : E era um homem ou uma mulher?  
_______________________________________________ 
Advogado  : Doutor, quantas autópsias o senhor já realizou em pessoas 
mortas? 
Testemunha: Todas as autópsias que fiz foram em pessoas mortas...  
_______________________________________________ 
Advogado  : Aqui na corte, para cada pergunta que eu lhe fizer, sua resposta 
deve ser oral, Ok? Que escola você  freqüenta?  
Testemunha: Oral. 
_______________________________________________  
Advogado  : Doutor, o senhor se lembra da hora em que começou a examinar o 
corpo da vitima?  
Testemunha: Sim, a autópsia começou às 20:30h. 
Advogado  : E o sr. Décio já estava morto a essa hora? 
Testemunha: Não... Ele estava sentado na maca, se perguntando porque eu 
estava fazendo aquela autópsia nele.  
_____________________________________________ 
Advogado  : O senhor está qualificado para nos fornecer uma amostra de 
urina?  
_______________________________________________  
Advogado  : Doutor, antes de fazer a autópsia, o senhor checou o pulso da 
vítima?  
Testemunha: Não. 
Advogado  : O senhor checou a pressão arterial? 
Testemunha: Não. 
Advogado  : O senhor checou a respiração?  
Testemunha: Não. 
Advogado  : Então, é possível que a vítima estivesse viva quando a autópsia 
começou? 
Testemunha: Não. 
Advogado  : Como o senhor pode ter essa certeza?  
Testemunha: Porque o cérebro do paciente estava num jarro sobre a mesa. 
Advogado  : Mas ele poderia estar vivo mesmo assim? 
Testemunha: Sim, é possível que ele estivesse vivo e cursando Direito em 
algum lugar!!! 
Advogado  : Mas ele poderia estar vivo mesmo assim? 
Testemunha: Sim, é possível que ele estivesse                                          
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Pérolas do Vestibular 
 
Sim, pode parecer absurdo, mas essas frases realmente foram escritas por 
pessoas que estavam prestando o vestibular.... e depois ficam chatiados por 
nao terem passado..... 
 
* O nervo ótico transmite idéias luminosas. 
 
* O vento é uma imensa quantidade de ar. 
 
* O terremoto é um pequeno movimento de terras não cultivadas. 
 
* Os egípcios antigos desenvolveram a arte funerária para que os mortos 
pudessem viver melhor. 
 
* O problema fundamental do terceiro mundo é a superabundância de 
necessidades. 
 
* O petróleo apareceu há muitos séculos, numa época em que os peixes se 
afogavam dentro d’água. 
 
* A principal função da raiz é se enterrar. 
 
* A igreja vem perdendo muita clientela. 
 

PÉROLAS 
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* O Sol nos dá luz, calor e turistas. 
 
* As aves têm na boca um dente chamado bico. 

 
* O coração é o único órgão que não deixa de funcionar 24 horas por dia. 
 
* Quando um animal irracional não tem água para beber, só sobrevive se for 
empalhado. 
 
* A insônia consiste em dormir ao contrário. 
 
* A arquitetura gótica se notabilizou por fazer edifícios verticais. 
 
* O Chile é um país muito alto e magro. 
 
* As múmias tinham um profundo conhecimento de Anatomia. 
 
* Na Grécia, a democracia funcionava muito bem, porque os que não estavam 
de acordo, se envenenavam. 
 
* Os crustáceos fora d’água respiram como podem. 
 
* As glândulas salivares só trabalham quando a gente têm vontade de cuspir. 
 
* O objetivo da Sociedade Anônima é ter muitas fábricas desconhecidas. 
 
* O Ateísmo é uma religião anônima. 
 
* A respiração anaeróbica é a respiração sem ar, que não deve passar de três 
minutos. 
 
* Antes de ser criada a Justiça, todo mundo era injusto. 
 
 
 
 
 

 
Resolução do Jogo da Travessia do 
Rio!  
 
1. ida = policial + bandida 
2. volta = policial 
3. ida = policial + menino 
4. volta = policial + bandida 
5. ida = pai + menino 
6. volta = pai 
7. ida = pai + mãe 
8. volta = mãe 

9. ida = policial + bandida 
10. volta = pai 
11. ida = pai + mãe 
12. volta = mãe 
13. ida = mãe + menina 
14. volta = policial + bandida 
15. ida = policial + menina 
16. volta = policial 
17. ida = policial + bandida

Correção da sessão ERROS 
 

RESPOSTAS 
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    Cientistas vem trabalhando a mais ou menos catorze anos em um projeto 
promissor. 
    O projeto visa comprovar ou acabar com a Teoria do Big Bang. Se trata de 
um acelerador de partículas que vai simular o que entendemos pela teoria do 
Big Bang. 
    A simulação vai ocorrer dia 10 de setembro de 2008, em um lugar 
subterrâneo, na Europa, entre as regiões da suíça e da frança. 
    Há um porém: se a operação der errado já a probabilidade de abrir um 
buraco na camada de ozônio capaz de engolir a Terra. 
    Até a publicação dessa edição, o experimento já vai ter sido realizado! De 
duas uma: ou a experiência deu certo ou você nem vai ler essa matéria! Espero 
que você tenha lido e gostado! 

 Beijos, Ilana, Boná Halef. 
 

1)    Verbos como ver e ter recebem acento circunflexo (^), o “chapeuzinho”, 
na letra “e” quando seus sujeitos estão no plural. 

2)     Há: verbo haver indica tempo, passado. 
A: artigo, é usado antes de palavras femininas. 
À: a craseado = artigo + preposição. 
No caso, deveria ter sido usado o “há”. 

3)     Dupla regência: regência de dois vermos no mesmo enunciado. Cada 
verbo deve respeitar sua regência.  

Comprovar: VTD (verbo transitivo direto) – não pede preposição entre o 
verbo e o objeto direto. Acabar: VTI (verbo transitivo indireto) – pede 
preposição entre o verbo e o objeto indireto. 
O correto seria: O projeto visa comprovar a Teoria do Big Bang ou acabar 
com ela. 
4)     Colocação pronominal: pronomes oblíquos átonos (o(s), a(s), lhe(s), 

me, te, se, nos, vos) quanto a sua colocação perante o verbo. Não se 
deve começar um período (primeira palavra de frase ou após vírgula) 
com o pronome oblíquo. Correto: Trata – se .. 

5)     Nomes próprios devem começar com letra maiúscula. 
6)     Nomes próprios devem começar com letra maiúscula. 
7)     Alef (transliterado) = primeira letra do alfabeto hebraico, não Halef. 

 

ACHEM OS ERROS! (resposta da edição passada) 
Morre, aos 101 anos, Dercy Gonçalves no Rio de Janeiro 

 
  19 de julho, 16h45m: o Brasil perde um mito. 
  Dercy Gonçalves morreu devido a complicações 
por causa de uma forte pneumonia. Ela deu entrada 
no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital 
São Lucas, em Copacabana – RJ, de madrugada. 
As informações são da assessoria de inprensa do 
hospital. 
  A atriz e comediante tinha 101 e sempre foi 
conhecida por sua irreverênçia e língua afiada. 
Sempre rodeada por familiares e amigos, Dercy era 

reverensiada por onde passava. 
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  Batizada Dolores Gonçalves Costa, ela sempre interpretou si mesma em seus 
mais de 70 anos de carreira. Rebolou no teatro de revista, fez o que quis nas 
chanchadas do cinema, chingou na televisão, falou o que todo mundo apenas 
pensava – e, de quebra, fundou o improvizo e o escracho no humor brasileiro. 
  -Dercy é sensasional, uma grande amiga e uma pessoa profundamente 
crítica. Ela não acreditava na velhice e criticava quem se entregava. Ela falava 
os palavrões mais carinhosos que alguem podia ouvir. Era uma pessoa 
profundamente série e absolutamente franca – declarou o amigo Ary Fontoura 
em entrevista à Globo News. – Vá com D’us, minha amiga, criadora do 
palavrão carinhoso. 
 
INPRENSA: IMPRENSA; antes de p e b usamos m! 
IRREVERÊNCIA: irreverência; ç é usado quando o c tem som de s, porém 
apenas antes das vogais a, o e u! 
REVERENSIADA: REVERENCIADA; vem de reverência.  
CHINGOU: XINGOU.  
IMPROVIZO: IMPROVISO. 
SENSACIONAL: SENSACIONAL. 
ALGUEM: ALGUÉM; palavra oxítona (sílaba tônica, a mais forte, na última 
sílaba) terminada em EM, ENS recebe acento agudo caso tenha mais de uma 
sílaba. 
 
 
 
 
 
O MURAL DA SEMANA PASSADA TINHAM DUAS PERGUTAS: 
 
1 – Qual o melhor jeito de preservar o ambiente? 
Resposta – todas as alterativas estavam certas! Seja qual foi a que você votou 
(economizar água, reciclar papel ou economizar energia) está correto! 
 
2 – Qual o super evento que acontecerá Domigo dia 14 de setembro?(sim! 
Amahã!) 
Resposta: O INCRÍVEL SHOW BENEFICENTE DOS RAPOSAS E AS UVAS 
PARA A KUTZÁ SHNAT 2009! 
 
 
 
Para adquirir seu ingresso para esse super evento basta falar com alguém 
da Kvutzá Shnat 2009! 
 
 Você não pode ficar fora dessa! 
 
 
 
 
 
 
 

RESPOSTAS DO MURAL 
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Venham conferir os super projetos da kvutzá Shnat! Quem não for, vai perder 
os melhores eventos do ano! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETOS KVUTZÁ SHNAT 


