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Exemplar de chanich, venda proibida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
01: Tara 
 
05: Agustin 
 
25: Lígia 
 
26: Vivi Fridman 
 
30: Flá Fridman 
 
 
 
 
 
 

 

Chazitianos queridos! Como estão vocês? 

Depois de um longo período sem uma edição do tão esperado iton devido às Grandes 
Festas(e as férias da Nina), estamos de volta, com uma edição muito legal pra você se 
divertir como nunca! Nessa edição você vai saber um pouco sobre como foi o pemach( 
a viagem que os madirchim fizeram semana passada pra POA pra encontrar todos os 
outros peilim dos outros snifim), além das seções sempre legais de ler como piadas e 
atualidades, os jogos tambéms estão muito legais junto de um super origami! 
Esperamos que vocês curtam essa edição! 

Um super beijo e até a próxima! 

Fabi – Rosh iton 

PS: PEMACH 2008, EU SOBREVIVI! 

 

"Wilsooooooooooooooooooooooon!!!!!!!" - Tom Hanks, em Náufrago 

"Se o meu nome te faz infeliz, renego-o e me batizo novamente, mas por enquanto 
chama-me amor." 
Romeu e Julieta (William Shakespeare) 

"Tão bom morrer de amor... e continuar vivendo." 
Mário Quintana 

"Nunca devemos julgar as pessoas que amamos. O amor que não é cego, não é 
amor." 
Honoré de Balzac 

NIVERS - OUTUBRO 

MÁXIMAS E MÍNIMAS 

EDITORIAL 



 

 

"À MEDIDA QUE" X "NA MEDIDA EM QUE" 

 
Cuidado para não confundir as expressões! 

"Na medida em que" equivale a "uma vez que, já que, visto que, porque" e, portanto, 
indica causa. "À medida que", por sua vez, tem o mesmo signicado que "à proporção 
que" e, evidentemente, estabelece uma idéia de proporção. 

Alguns exemplos, para car mais clara a diferença: 

"Na medida em que seria impossível chegar a tempo, avisou que atrasaria e adiou a 
reunião" = "Já que não conseguiria chegar a tempo, avisou que atrasaria e adiou a 
reunião". 

"À medida que os anos passam, as pessoas se tornam mais sábias" = "À proporção 
que os anos passam, as pessoas se tornam mais sábias". 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
... NO MUNDO 
 
Eaeee galera!!! 
 
Tudo bom com vocês?? 
Antes de tudo, gostaria de desejar um Shaná Tová pra todo mundo! Um ano doce, 
cheio de alegrias, emoções, e se Deus quiser com a Chazit lotaaaaada como 
sempre!!! 
 

Bom gente, apesar de estarmos comemorando o ano novo, e ser uma data 
muito feliz para nós, não podemos nos esquecer do que está acontecendo no mundo, 

GÍRIAS 
 

 

De hoje 
Tá osso, tá russo = está difícil 
Brother, brow, mano, véio, truta = pessoa amiga do sexo 
masculino 
Tio(a) = pessoa acima de 30 anos 
 
De antigamente (do tempo da Jovem Guarda) 
Broto = garota/rapaz, namorada/namorado 
Bicho = ser humano de qualquer sexo e idade 
Coroa = pessoa acima de 35 anos 

 

 

NA PONTA DA LÍNGUA 

ATUALIDADES 



e hoje vim aqui falar pra vocês um pouquinho da crise financeira que está 
acontecendo nos Estados Unidos.  

Já faz alguns anos, os EUA estão sofrendo com essa crise que afeta o setor 
imobiliário da economia, ou seja, aquele setor que mexe com a compra e venda de 
casas e apartamentos, o empréstimo deles, e etc. (Pensem no Banco Imobiliário que 
vocês já jogaram com certeza!!). 

Aconteceu que várias dessas empresas que cuidavam do setor imobiliário 
começaram a falir, porque a população mais pobre da sociedade americana, que 
possuía altos empréstimos do governo, sempre adiava o pagamento porque não tinha 
condições de pagar, ao mesmo tempo em que novos empréstimos eram feitos. 
Chegou um momento em que essa população desfavorecida não conseguia mais 
pagar, e ninguém mais investia nessas empresas, fazendo com que elas falissem. 

Como todo o sistema econômico do mundo é vinculado, diversas bolsas de 
valores no mundo começaram a sofrer com a crise americana, causando grande 
instabilidade por todo o mundo. 

Como solução, o governo americano aprovou o pagamento de $700 bilhões de 
dólares para que a economia possa se reerguer e todo o sistema financeiro mundial se 
reequilibrar. 

Porém, com o plano ainda não implantado, as bolsas do mundo inteiro estão 
despencando nos últimos dias, porque os investidores tem medo de que percam mais 
dinheiro ao investir nesse mercado instável.  

Com isso, diversos países do mundo vem injetando bilhões de dólares no 
sistema econômico, na expectativa de estancar a crise. Porém, não vem surtindo 
resultado até então.  

Como conseqüência da crise que já dura mais de um mês, o preço do dólar 
aumenta cada vez mais, e os gastos das empresas também, isso gera uma reação em 
cadeia que atinge diretamente as diversas populações, sendo que muitos ficam 
desempregados pela necessidade de se cortarem gastos pelas empresas. 

Esperemos que logo essa crise acabe! Como o Brasil é muito dependente da 
economia americana, a queda deles leva a nossa queda, o que vem desestabilizando 
nossa economia. 

 
Tudo na verdade é muito complexo de se entender, espero que nessas poucas 

linhas vocês tenham entendido! 
 
Chag sameach! 
 
Chussa 
 
 

 
 
 
Bom galera, apesar da Primavera já ter começado, os dias frios parecem que nunca 
vão embora, não é mesmo? 
Então, nada melhor do que aproveitar para alugar uns filminhos e assistir embaixo do 
cobertor, tomando um bom chocolate quente. Para inspirar as longas sessões de 
cineminha em casa, aí vão algumas dicas de filmes que vão te prender no sofá! 

 
De Volta Para o Futuro 
 
O diretor Robert Zemeckis (Contato) conta a história de um 
jovem que viaja para o passado por obra de um amalucado 
inventor e termina por servir de cupido para seus próprios pais. 
Com Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Vencedor do Oscar de 

CANTINHO CULTURAL 



Melhores Efeitos Sonoros. Apesar de ser um filme bem antigo, ele ainda é muito atual, 
as piadas e tiradas ainda fazem muito sentido!  
 
Título Original: Back To The Future 
Gênero: Ficção Científica 
Tempo de Duração: 116 minutos 
Ano de Lançamento (EUA): 1985 

  
Curiosidades para quem já viu o filme: 

 
- Originalmente, era intenção de 
Robert Zemeckis que a máquina 
do tempo fosse construída em 
uma geladeira. A idéia foi 
abortada porque havia o temor 
de que crianças resolvessem 
escalar geladeiras e até mesmo 
entrar nelas, por causa do filme.  
 
- Houveram várias modificações 
até que se encontrasse a 
máquina do tempo perfeita para 
De Volta Para o Futuro. Uma 

delas era que a máquina estivesse instalada em um Delorean, mas apenas 
funcionasse se o carro fosse dirigido durante uma simulação de explosão de uma 
bomba atômica. 
 
- O shopping onde Marty McFly encontra Doc Brown antes da viagem no tempo 
chama-se "Twin Pines Mall". Dr. Brown comenta que o velho fazendeiro Peabody 
plantou em seu terreno dois pinheiros, e que em tal terreno teria sido construído o 
shopping. Quando Marty viaja no tempo, ele aparece exatamente na fazenda de 
Peabody, com o Delorean se chocando em um dos pinheiros. Quando ele retorna ao 
presente, ao término do filme, o shopping tem outro nome, se chamando "Lone Pine 
Mall". 
 
- O "Mr. Fusion Home Energy Converter", 
instalado no Delorean já no final do filme, foi 
construído a partir de um moedor de grãos de 
café, entre outros objetos. 
 
 

 
A dama na água  
 
 
A dama na água é um filme em formato de 
fábula que encanta, emociona, assusta e 
diverte todos os seus espectadores. O 
enrredo se baseia  em Cleveland Heep 
(PAUL GIAMATTI) que na noite que conhece 
uma jovem misteriosa chamada Story muda 
irremediavelmente sua vida. 
 



Cleveland descobre que Story é na verdade uma “narf” – um personagem como uma 
ninfa, de uma história infantil épica, que está sendo perseguida por criaturas malignas 
que querem impedir que ela faça a perigosa viagem de volta do nosso mundo para 
aquele de onde veio. 
 
Os poderes especiais de percepção de Story revelam os destinos dos moradores do 
prédio, colegas de Cleveland, que estão ligados diretamente ao dela própria, e eles 
devem trabalhar juntos para decifrar uma série de códigos que vão abrir o caminho 
rumo à liberdade. Mas as chances de Story voltar para casa estão se esvaindo 
rapidamente e os moradores estão arriscando a própria vida para ajudá-la. Cleveland 
terá de enfrentar os demônios que o seguiram até Cove – e os outros moradores 
deverão usar os poderes especiais que Story fez surgir neles – se esperam ter 
sucesso na luta audaciosa e perigosa para salvar o mundo de Story...e o nosso. 
 
Direção: M. Night Shyamalan 
Gênero: Suspense 
 
Bom por enquanto é isso gente, Beijões e até o próximo Iton.... 
 
Cath, Bonim Alef 
 
 
 
 
Político não tem preconceito - Se for do PT então... cumprimenta até 
manequim de loja!!!!!  
  
Marta não teve duvida, dirigiu-se à manequim para pedir voto. Depois, 
riu da própria idiotice. 
  
 

 
 

POLÍTICA 



ENT 
 
 
 
O Iton está lançando mais uma coluna! 
Aqui você pode saber mais sobre 
aquele pail da Chazit cuja vida sempre 
foi um enigma pra você! Aqui, você 
pode descobrir o que ele faz na Chazit, 
fora da Chazit e etc. 
O (a) entrevistado (a) dessa semana é: 

 
 
I: Qual o seu nome? 
B: Bruno Didio.  
 
I: Apelido? 
B: Didio, Bru, Bruninho, hahaha.. 
 
I: Qual shnat e kvutzá? 
B: 2010, Bonim Alef . 
 
I: O que faz dentro da Chazit? 
B: Madrich de Kovshim e Membro das 
Vaadot Rádio e Kehilati. 
 
I: Está aqui há quanto tempo? 
B: 6 anos. 
 
I: Já foi em quantas machanot? 
B: Umas 8.. 
 
I: O que mais te fascina na Chazit? 

B: O que mais me fascina na Chazit é 
saber que é um lugar onde podemos 
aprender e ensinar se divertindo muito 
e conhecendo pessoas novas de 
realidades diferentes com uma coisa 
em comum: SÓ JOVENS. 
 
I: O que é a Chazit para você? 
B: Chazit é: um lugar mágico, um lugar 
úncio e é um privilégio ser da Chazit, 
são sentimentos muitos fortes, difíceis 
de descrever! 
 
I: O que você faz quando não está na 
Chazit? 
B: Estudo (3º ano do Colégio Objetivo) 
e trabalho (com música!). 
 
I: Qual é o seu maior sonho? 
B: Casar, ter filhos e sucesso na vida. 
 
I: O que aprendeu na Chazit que levará 
para toda vida? 
B: Nossa.. muita coisa! Um pouco de 
tudo! 
 
I: Um conselho para um chanich que 
vem desde pequenininho na Chazit? 
B: Siga o ciclo até o final, vale a pena! 
 
I: Um conselho para um chanich que 
acabou de entrar na Chazit? 
B: Aproveite cada momento! 
 
I: Uma última frase? 
B: Nunca tanta gente foi tão feliz em 
um só lugar! Chazit Hanoar! 

 
 

 

 

OVNI - 14/10/2008 - a maior FAKE do 
Planeta!  

Galera, a algum tempo rola na internet 
que no dia 14/10/2008, uma nave 
extraterrestre aportaria por aqui e 
estaria visível por três dias..pois bem! 
Nada apareceu. E ficou mais uma vez 

comprovado que não há nada lá fora e 
que isto foi mais uma brincadeira! Só 
que esta foi a maior FAKE do Planeta! 
Eis abaixo a “mensagem dos 
extraterrestres” recebida pela 
canalizadora australiana Blossom 
Goodchild.  

ENTREVISTA COM O PAIL 

NOTÍCIA BIZARRA! 



 
PARA LÍDERES, GOVERNADORES, 
POLÍTICOS E TODOS OS POVOS E 
PESSOAS DA TERRA. 
 
Queremos que seja compreendido que 
no dia 14 do seu mês de Outubro do 
ano de 2008, uma grande nave será 
visível no céu. Ela estará no hemisfério 
Sul e passará sobre muitos dos seus 
estados. 
 
Nós fornecemos a vocês o nome 
de Alabama 
 
Foi decidido que permaneceremos 
dentro da sua atmosfera por um 
mínimo de três dos seus períodos 
de 24 horas. 
 
Durante este período, haverá 
muita agitação no seu plano 
terreno. Suas autoridades mais 
elevadas invadirão o nosso 
espaço aéreo. Esta área de 
segurança é necessária para nós, pois 
haverá uma farsa, criada por aqueles 
entre vocês que tentarão negar que 
nós viemos em AMOR 
 
SAIBA ISTO: 
 
NÓS VIEMOS PARA AJUDAR O SEU 
MUNDO 
 
NÓS NÃO VIEMOS PARA DOMINAR 
 
NÓS NÃO VIEMOS PARA DESTRUIR 
 
NÓS VIEMOS PARA LHES DAR 
ESPERANÇA 
 
Nós somos seres de outros planetas, 
que durante muitas eras do tempo de 
vocês temos nos preparado para os 
dias que estão se aproximando. 
 
Nós pedimos para cada alma que ler 
estas palavras para aceitar nos seus 
corações a verdade mais profunda, 
pois no fundo dos teus corações está o 
conhecimento que isto deverá 
acontecer. 
 
Haverá muitos que negarão. Haverá 

muitos que ignorarão. 
 
Haverá muitos que SABERÃO desta 
VERDADE. 
 
Não importa qual deles você é entenda 
isto. 
 
IRÁ ACONTECER 
 

Nós lhes daremos a oportunidade de 
filmar e fotografar esta nave. Não 
haverá um contato na forma que 
aqueles do seu planeta gostariam. 
Nesta apresentação inicial nós apenas 
apresentaremos a nossa nave a vocês 
 
Nós dizemos a vocêsesta aparição 
certamente será suficiente para 
compreenderem inicialmente. 
 
Serão tentados diversos métodos para 
atravessar a nossa barreira de 
segurança, mas eles não terão 
sucesso. 
 
Até nós podermos provar para vocês 
que nós viemos em AMOR, nós não 
permitiremos um contato mais próximo. 
 
SAIBA DISTO 
 
ESTE É O INÍCIO E NÃO O FIM 
 
Os seus governos e a mídia tentarão 
nos esconder, mas isto falhará. Todas 
as vias foram antecipadas e cobertas 
por nós. 
 
A mídia não terá escolha, a não ser 



exibir a VERDADE, pois ela estará lá 
para todos verem. 
 
Amigos da Terra, não tenham medo. 
Nós convidamos vocês a CONFIAREM 
que nós viemos para trazer a queda 
daqueles que têm más intenções para 
com o bem estar do seu planeta. 
 
Se nós não intervirmos agora, como foi 
planejado há muitas eras do seu tempo 
terreno, temos receio que será tarde 
demais. 
 
NÓS PEDIMOS QUE VOCÊS NOS 
ACEITEM COM AMOR 
 
POIS É POR AMOR QUE VIEMOS 
 
As conversas que dizem que vocês 
foram informados sobre nós por meio 
de filmes, etc. não é faz de conta. Nós 
temos plantado e regado algumas 
sementes de verdade no seu planeta 
em preparação para estes dias.  
 
POIS SEM DÚVIDA 
 
NÓS VIEMOS EM PAZ 
 
Encham os seus corações com 
confiança nesta informação 
 
Nós somos os seus irmãos e irmãs de 
outros lugares 
 
Nossa tecnologia é muito avançada. 
Existem pessoas em altos postos nos 
governos que SABEM muito bem disto, 
e portanto não adiantaria eles fingirem 
que precisam de armas para nos 
destruir 
 
No dia da nossa aparição, nós pedimos 
a vocês que escutem ao coração de 
vocês, e NÃO escutem as palavras 
daqueles que estarão com muito medo 
de perder o seu poder. 
 
Por muito tempo o seu mundo viveu 
sob uma nuvem, desconhecida pela 
maioria de vocês. Se vocês 

conhecessem a verdade sobre o que 
foi escondido, vocês ficariam muito 
chocados. 
 
Chegou a hora das suas almas serem 
permitidas a ser quem elas são 
 
O véu sera removido 
 
SINTA-SE FELIZ 
 
É HORA PARA ISTO. 
 
VOCÊ SABERÁ DISTO QUANDO O 
SEU CORAÇÃO ACEITAR A 
VERDADEIRA RAZÃO PARA A 
NOSSA VINDA 
 
PARA TRAZER UMA COMPREENSÃO 
DE AMOR. SAIBA ISTO 
 
Nós escolhemos parar por aqui 
 
Fique vigilante. Mantenha os olhos no 
céu 
 
Mantenha AMOR no seu coração 
 
Nós a Federação da Luz nos 
despedimos, deixando encorajamento 
e esperança ao começarmos a 
ascensão para o novo mundo 
 
Cada um de vocês escolheu estar aqui 
para esta ascensão. Agora você 
precisa decidir se a sua forma humana 
fará a mesma escolha 
 
Aceite a ascensão com AMOR, ou 
rejeite-a com MEDO 
 
Que o aspecto mais elevado da sua 
alma te encha de luz na medida em 
que você avança bravamente para a 
frente. 
 
Gratidão a todos aqueles que nos 
ajudam nesta causa. 

Para ver o vídeo, 
http://www.youtube.com/watch?v=khZQ
HyVD88s .

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=khZQHyVD88s
http://www.youtube.com/watch?v=khZQHyVD88s


 
 
 
TANGRAM 

O Tangram é um quebra-cabeça chinês antigo. O nome significa "7 tábuas da 
sabedoria". 

Ele é composto de sete peças (chamadas de tans) que podem ser posicionadas de 
maneira a formar um quadrado: 

 5 triângulos de vários tamanhos  
 1 quadrado  
 1 paralelogramo 

Além do quadrado, diversas outras formas podem ser obtidas, sempre observando 
duas regras: 

 Todas as peças devem ser usadas  
 Não é permitido sobrepor as peças.  

 

 
Recorte as peças do Tangram e tente fazer as figuras mostradas ao lado! Boa sorte! 

 

JOGOS 



             
 
 

 
 
 
 
E aí, galera chazitiana! Continuando com nossa super seção ache os erros, que tal 
acharmos erros da nossa gramática num texto sobre o Acordo Ortográfico assinado pelo 
Presidente Lula este ano? Vamos lá, são 7 os erros! (após o texto, as novas regrinhas 
ortográficas que entrarão em vigor em 1º de Janeiro de 2009 e que a partir de 1º de 
Janeiro de 2012 serão as únicas corretas e aceitas). 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva asinou o decreto que estabelece o cronograma para 

a vigência do Acordo Ortográfico entre os países de Língua Portuguesa e orienta a sua 

adoção. 

O acordo entrará em vigor a partir de janeiro de 2009, mas a normal atual e a prevista 

poderão ser usadas e aceitas oficialmente até dezembro de 2012.  

A reforma ortográfica foi aprovada em dezembro de mil novecentos e noventa por 

representantes de 7 países que falam Português – Brazil, Portugal, Angola, Moçambique, 

Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Em 2004, o Timor-Leste aderiu ao 

projeto dois anos após obter sua independência da Indonésia.  

Para entrar em vigor, o acordo precisava da ratificação de no mínimo três países, o que foi 

conseguido em 2006 com Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, enquanto o 

Parlamento de Portugal aprovou em maio deste ano.  

Segundo o Ministério da Educação, o acordo ampliará a cooperação internacional entre os 

oito países ao estabelecer uma grafia oficial única do idioma. A medida também deve 

facilitar o processo de intercânbio cultural e científico entre as nações e a divulgação mais 

abrangente da língua e da literatura.  Ou seja, a proposta é simplesmente a de 

universalizar uma das línguas mais faladas no mundo, de forma que ela seja igual em 

todos os locais em que é falada. 

ERROS? 



A reforma ortográfica estabelece 21 bases de mudanças na Língua Portuguesa. Entre as 

novas regras estão o retorno das letras K, W e Y ao alfabeto e a supressão definitiva do 

trema e dos assentos agudos de palavras paroxítonas cujas sílabas tônicas sejam éi e oi 

(como em jibóia, Coréia, jóia, que viram jiboia, Coreia e jóia).  

O acento diferencial de palavras como pólo e pára (que viram polo e para) e as regras de 

hifenização (anti-semita vira antissemita) também sofrerão muintas mudanças – mas, 

como toda regra ortográfica, sempre acompanhada de exceções. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Remédios que deveriam estar nas prateleiras de todas as farmácias: 
 

SEMANCOL®  
 
Indicações: Tratamento da falta de noção 
em geral. 
 
Contra-Indicações: Não há. Um pouco de 
Semancol® provou-se benéfico a quaisquer 
usuários.  
 
Efeitos colaterais: Foram relatados alguns 
casos em que o uso de Semancol ® gera uma 
forte depressão logo nas primeiras semanas 
de uso. Normalmente porque o paciente 
passa a perceber o que fazia/era antes, 
então surta. Nessa fase recomenda-se o uso 

de ESQUECIL ®  
 
CHÁ DE SUMIÇO ®  
 
Indicações: Medicamento fitoterápico indicado em caso de incômodos agudos de 
fonte externa. Um saquinho de Chá de Sumiço é capaz de fazer o paciente 
desaparecer por completo durante um período de duas a três horas.  
 
Contra-Indicações: Não endossamos o uso do chá em casos de: perseguição 

PIADAS 



policial, teste de paternidade, casamentos 
(civil ou religioso), dia de prova de matemática. 
 
Efeitos colaterais: Após passar o efeito do chá, 
é comum que o problema externo ainda se 
mostre presente. Alguns pacientes relataram, ao 
fim do seu efeito, dor de cabeça por conta da 
chuva de perguntas do tipo 'Onde raios você se 
meteu?' ' Foi onde?' 'Fazer o que?' 
  
 

 
 
 
ESQUECIL ® 
 
Indicações: Problemas de coração partido, traumas 
em geral, Copa do Mundo de 2006. 
 
Contra-Indicações: Pessoas casadas, garçons, 
gestantes loiras (podem esquecer da gravidez e 
acabar fazendo uma lipo na barriga).  
 
Efeitos colaterais: Esquecil apaga completamente a 
memória recente. Cuidado com a superdosagem! Há 
casos de usuários de Esquecil® que alegaram saber 
que estava doendo mas não sabiam por que. 
  
 
 

DESGARGALHOL ® 

 
Indicações: Muito indicado em casos de crises de 
riso súbitas e inapropriadas, como em velórios, 
missas, reuniões em que o chefe tem um 
feijãozinho no dente. 
  
Contra-Indicações: Para os momentos em que o 
chefe resolve contar piadinhas sem graça, para 
pessoas que trabalham como claque, mulatas 
globeleza e o Bira (do Programa do Jô).  
 
Efeitos colaterais: O uso contínuo endurece as feições, além de tornar a vida bem 
mais chata. 

  
CTRL+ZOL®  
 
Indicações: Gafes e similares. Perfeito naqueles 
momentos logo após falar uma besteira tão 
grande que você tem vontade de arrancar sua 
cabeça, colocar num saco de papel e enterrar no 
quintal.  
 
Contra-Indicações: Não indicamos a aplicação 



do medicamento em promessas políticas, no pôquer e nem durante partidas de futebol  
 
Efeitos colaterais: A superdosagem trava o sistema nervoso central, sendo 
obrigatório o uso do medicamento Ctrl+Alt+Drenalina ®. 
  
 

FICABONZIN®  
 
Indicações: Criancinhas mal-criadas e/ou hiperativas, em 
qualquer idade. Ficabonzin® tem em sua fórmula Pesabundil , 
um composto capaz de criar uma sensação de peso nas 
nádegas dos pestinhas, mantendo-os sentadinhos no lugar, 
sem quebrar nada. Contém também antipentelhomicina, que 
provoca paralisia completa das cordas vocais, impedindo 
berros e manhas.  
 
Contra-Indicações: Adultos do sexo masculino, que com o 
tempo passam a produzir espontaneamente Pesabundil em 
seu organismo. Se você der Ficabonzin® a um adulto destes, 
nunca mais o inútil se levanta do sofá.  
 
Efeitos colaterais: Maridos que usam Ficabonzin® em suas 
esposas, com o intuito de calá-las e fazê-las ir menos ao 

shopping, devem saber que o Pesabundil pesa mesmo, e que depois de certa idade 
tudo o que muito pesa, cai! 
 
 
 
 

 
 

Eaii paulistada mongolóide?? Bom eu vim tenta contar pra vocês em poucas palavras 

como foi o inesquecível pemach 2008!!!  A 4ª edição do programa começou com 21 
participantes, já que os outros 40 peilim da chazit-sp convocados desistiram antes 
mesmo do início!! 
Bom, logo no início nosso sheliach foi desclassificado!!! É isso mesmo, ele se utilizou 

de meios de transporte inapropriados (entenda como avião) e não sofreu junto com os 

outros 20 participantes 23 horas com os cariocas que SÓ SABEM FALAR 

CANTANDO e o atraso de 5 horas para chegar o ônibus e mais a lerdeza dos 
motoristas!!! 

Devido ao atraso o pemach começou atrasado, sendo que a 1ª noite NÃO foi marcado 

pela festa gaúcha: anos 80???? NOOT!! A tão esperada festa dos anos 80 não 

aconteceu!!! POR QUÊ?? Culpa da Michele!!!! A 1ª noite foi sim marcada pela 

VERGONHA CONTINENTAL QUE SÓ REAFIRMOU NOSSO APELIDO DE 
MONGOLÓIDE: nosso amigo que prefere não se identificar perguntou diante da 
kvutsa shnat 2009 continental ao Pato (peil olami) se havia piano, sim PIANO, no 
shnat!!!!! 
O segundo dia foi marcado pelo CONSENSO PAULISTA!!!! Sim!!!! Os poucos 
participantes estavam numa sintonia tão positiva que conseguimos consenso tanto 
para aprovar como para VETAR projetos em hanalá continental!! Fica um 

agradecimento especial aos eternos DO CONTRA que desistiram aqui mesmo em SP 

(entenda: malka, Be, Ivan). 
A noite teve a festa uruguaia!!! Começou com cumbia, mas acabou no funk!! A 
principal atração ficou por conta do nosso amigo Reuben que levou uma melancia na 
cara de presente de um carioca muy amigo.  

PEMACH 2008 – NO LIMITE 



Bom, logo na manhã seguinte nosso mazkir GP foi desclassificado tendo que deixar o 

sítio e voltar pra casa mais cedo! Por quê? Pergunte a ele, não vou dedar! Vou pular 

pra volta... ah sim, a volta!! Sem dúvida alguma a melhor parte da viagem!!  

Nesse momento, mais integrantes da magshima (a kvutsa mais odiada da chazit) 

foram deixando a disputa: Tati Ficheman, Taly e Lelê! Depois de cerca de 3 horas de 

ônibus, fizemos uma parada surpresa: o ônibus quebrou e nós aproveitamos para uma 
festinha, já que logo escureceu, afinal esperamos 6 horas um novo ônibus!! Acabamos 
com a comida de uma lanchonete porca da estrada!! Para vocês terem idéia, no final 

nem etrog mais ele tinha para vender (néh Ju Z.?)!! E nossa querida bogueret Vivi 

Fridman deu uma inesquecível e peulá de sucot e nossa amiga GGL nos fez refletir 
sobre nossa mitzvá aos donos da lanchonete!! 
Depois de muita estrada com o novo ônibus, que por sinal parecia melhor que o 

anterior, mais uma parada surpresa 1 hora antes de são Paulo!! Mas por que parar 

tão perto de casa? Simples?: o ônibus quebrou!! E onde estávamos?? EM UM 
PARQUE AQUÁTICO!!! E foi ai que o sonho se realizou!! Todos participantes 
restantes foram convidados a entrar no parque aquático!! Essa foto aqui em baixo foi 

tirada lá e se chama: HÁ HÁ HÁ MAS PRO MEU PAI EU NÃO CONTO! Pois 

estávamos todos com vergonha de contar pros papais que o ônibus quebrou 
novamente! 
 

Devo admitir que pouco tempo depois de entrar no parque, nós, paulistas, 
resolvemos desistir da aventura! E ligamos para nossos contatos para conseguir uma 

van e voltar para casa, com isso ao invés de esperar mais 8 horas, nós esperamos 

apenas 3 e quando pensávamos que íamos voltar para casa, descobrimos que nossas 
malas estavam presas no ônibus!! Er.. voltamos pro parque, voltamos pro ônibus, 
parque, ônibus, parque,ônibus... e depois de tantas voltas o motorista da van se irritou 

e fomos para SP sem nossas malas. MAS, 2 paulistas conseguiram se consagrar 

vitoriosos e permaneceram no parque por mais 5 horas!! BIA E AGUSTIN, 
PARABÉNS!! 
Como segundo as regras do programa NO LIMITE, não é possível haver dois 
campeões, devo dizer agora, que o candidato Agustín não possui como origem a 



cidade de São Paulo, ele é uruguaio!! Por isso consagro BEATRIZ COGAN como 

vencedora!!!! ELA SOBREVIVEU! 
Por último eu ainda não estou com minha mala, e li no jornal que um uruguaio foi pego 
roubando 15 malas de um ônibus.. será?? 

  
UM BEIJO A TODOS, TATI RING (MICHELE) 

(integrante da vaada processo 2008 e  
militante do movimento pemach 2010 em SP) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGAMI 



 
 

1)Entre vogais, a letra S (uma só) tem som de Z. CORRETO: assinou. 
2)Números com mais de um algarismo não são escritos por extenso, na forma culta, e sim 
por algarismos.CORRETO: 1990. 
3)Números com apenas um algarismo são escritos por externo e não por algarismos. 
CORRETO: sete. 
4)Brasil se escreve com S na língua portuguesa. Em inglês, por exemplo, é correto usar 
Brazil. CORRETO: BRASIL. 
5)Antes de “P” e “B” só usamos “M”. CORRETO: intercâmbio. 
6)Assento com ss é local onde se senta, acento com c é o que usamos para grafar 
palavras. CORRETO: acento. 
7)Apesar de pronunciarmos “muinto” e “muinta” esse “N” não existe na grafia desta 
palavra. CORRETO: muitas. 
 
 
 
 
 
 
Lelê: Nossa gente bem que eu podia plantar um pé de caju.... 
Camilinha: Sim!! eu adoro amendoim!! 
 
As do pemach: 
 
“ MICHEEEEEEEEEEEEELE!!!!!!!!” 
 
Lê... Lelê ô! Le le ô le le ô le le ô CHAMA EU! 
 

HÁ HÁ HÁ MAS PRO MEU PAI EU NÃO CONTO! 
 
Mariano, querido, você é meu amigo! ( e as variações sobre o tema) 
 

 

Resposta de “erros?” 

PÉROLAS 


