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EDITORIAL 
 

Faaala galeraa! 

Depois de uma ótima festa de 

purim e um suuper feriado, a 

Chazit está de volta e a todo o 

vapor!  

Muitas peulot legais, novidades 

da kvutzá shnat, o super 

campeonato de futebol de porão 

que está por vir e promete ser o 

maior sucesso! E a vaadat iton 

preparou um iton com outro 

formato para vocês! 

Então aproveite enquanto você 

lê esse iton feito 

especialmente pra vocês e já vai 

pensando no seu time porque 

não dá pra ficar de fora certo? 

 

Boa leitura! 

 

 

Vaadat iton 2008. 
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MANDE SEU ARTIGO PARA ITON@CHAZIT.ORG.BR 
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ANIVERSÁRIOS DO MÊS 
 

Mês de Março: 

 

30: Tati G. 

 

 

 

Mês de Abril: 

 

04: Nick 

05: Michu 

06: Tamar 

11: Mel 

 

... NO BRASIL 

 

DENGUE NO RIO!! 
 

Fala galera!!! Foram bem de feriado?? 

Então, não sei se vocês estão sabendo, 

mas nas últimas semanas estourou uma crise 

de dengue no Rio! Pra se ter uma idéia, em 

apenas um dia da semana passada, 2 mil 

pessoas mostraram-se contaminadas, 

inclusive o famoso apresentador Luciano 

Hulk!! 

Se algum de vocês tiver ido para lá 

ultimamente e estiver com um dos seguintes 

sintomas, fiquei atento, que pode ser dengue: 

- Dor de cabeça e nos olhos; 

- Febre alta (muitas vezes passando de 40 

graus); 

- Dor nos músculos e nas juntas; 

- Manchas avermelhadas por todo o corpo; 

- Falta de apetite; Fraqueza 

- Em alguns casos, sangramento de gengiva e nariz. 

 Para se prevenir da doença, que não tem vacina, 

tome o seguinte cuidado: 

-NUNCA DEIXE ÁGUA PARADA EXPOSTA!! Tanto 

em pneus, vasos, baldes,... 

 Caso alguém esteja com dengue, a receita é 

muuuito descanso, beber muito líquido e remédios 

apenas com recomendação médica... 

 Não é para assustar ninguém galera! È 

importante estar prevenido! Afinal, o Rio é nosso 

vizinho!!!Grande beijo! Chussa, Shnat 2009 
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...NO MUNDO 

Com o início dos distúrbios no Tibete, que já 
deixou os primeiros mortos, a China enfrenta a 
primeira grande crise faltando apenas cinco 
meses para o início das Olimpíadas. 
 
As manifestações de monges budistas dos 
últimos dias, em memória ao 49º aniversário da 
revolta frustrada contra o governo comunista 
chinês, provocaram, nas últimas horas, saques de 
lojas, incêndios e outros incidentes em Lhasa, 
capital da província. 
 
A polícia chinesa respondeu com disparos em 
direção aos manifestantes, deixando dois mortos 
e vários feridos, segundo a emissora Radio Free 
Asia. 
 
Esses episódios de violência em uma área 
extremamente sensível, sob domínio chinês 
desde 1951, provocaram um aumento da pressão 
internacional sobre as autoridades chinesas para 
que melhorem a situação dos direitos humanos 
no Tibete. 
 
"De fato, o efeito Jogos Olímpicos se voltaram 
contra eles. Não podemos dizer agora que nada 
sairá bem e que será uma catástrofe absoluta, 
mas penso que os chineses devem entender que, 
se conseguiram em 2001 a autorização para 
sediar os Jogos, foi porque nessa época todo o 
mundo falava da China em termos extremamente 
positivos", assegurou a diretora do centro Asia do 
Instituto Francês de Relações Internacionais, 
Valérie Niquet. 
 
"Agora, o mundo mudou, se espera muito mais da 
China e os chineses não fizeram o que todos 
esperavam. As pessoas já não entendem a 
natureza do regime chinês e os Jogos Olímpicos 
colocaram o país no centro das atenções", 
acrescentou. 

 
Segundo a especialista em China da Anistia 
Internacional, Corinna-Barbara Francis, "o 
aumento da repressão nos últimos anos sobre 
toda forma de dissidência significa que, para 
muitos cidadãos na China, os Jogos deixaram 
suas vidas mais difíceis". 
 
Esse aumento da violência no Tibete acontece, 
além disso, a poucas semanas da passagem da 
tocha olímpica pelo monte Everest, "Uma 
operação perigosa para as autoridades chinesas, 
que temem manifestações de militantes 
tibetanos", acrescentou. 
 
O Nepal anunciou nesta sexta-feira que irá fechar 
em maio, por pedido da China, o acesso à 
montanha mais alta do mundo, com o objetivo de 
evitar qualquer perturbação na região do 
Himalaia, zona fronteiriça entre os dois países. 
Contudo, essa medida, segundo os especialistas, 
não irá garantir que nenhum incidente ocorra. 
 
"Acredito que os monges tibetanos já perceberam 
que os Jogos Olímpicos são uma oportunidade 
formidável para suas reivindicações", segundo 
Niquet. 
 
A China, desta forma, terá que enfrentar a 
contestação política mas sem repreender de 
forma violenta, para não aumentar o 
descontentamento da comunidade internacional. 
 
O caso de Hu Jia, um dos maiores críticos do 
regime de Pequim, ameaça se tornar outra 
grande polêmica. 
 
O ativista será julgado em breve por "incitação a 
subversão". O Parlamento Europeu, os Estados 
Unidos e a Comissão Européia já intercederam 
em favor de Hu Jia, com pedidos para o governo 
chinês, sem êxito até o momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIBETE, O PRIMEIRO GRANDE PROBLEMA PARA CHINA A CINCO 
MESES DAS OLIMPÍADAS 
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... EM ISRAEL 

 
Rebatendo as críticas feitas pelos Estados 
Unidos, o primeiro-ministro de Israel, Ehud 
Olmert, prometeu continuar com a construção de 
moradias em áreas ocupadas de Jerusalém e nas 
imediações, e afirmou que as negociações de paz 
-- dificultadas por episódios de violência -- foram 
retomadas. 

Os EUA descreveram a construção de 
assentamentos judaicos perto de Jerusalém como 
um ato que não ajuda o processo de paz e 
disseram que nem Israel nem os palestinos 
cumpriam uma parte suficiente das obrigações 
assumidas quando da assinatura do plano de paz 
chamado "mapa da paz", há muito tempo 
paralisado. 

"Haverá lugares onde haverá construção, ou 
acréscimos a construções, porque esses lugares 
permanecerão em mãos de Israel", disse Olmert 
em uma entrevista coletiva concedida ao lado da 
chanceler da Alemanha, Angela Merkel. "Isso 
inclui, em primeiro lugar e acima de tudo, 
Jerusalém", afirmou Olmert. "Nós estamos 
construindo em Jerusalém porque todo mundo 
sabe que não há nenhuma chance de que o 
Estado de Israel ceda bairros como Har Homa. É 
uma parte inseparável de Jerusalém." 

O governo norte-americano criticou em especial 
os planos israelenses de construir centenas de 
novas casas em Har Homa, área que os 
palestinos chamam de Jabal Abu Ghneim. 

Israel vem avançando também com os planos de 
realizar novas obras em grandes assentamentos 
fundados em terras ocupadas na guerra de 1967, 
argumentando que essas áreas seriam parte do 
Estado judaico em um eventual acordo de paz. 

Os palestinos vêem nas obras de Har Homa a 
mais recente peça do muro de colônias que cerca 
Jerusalém Oriental, a parte árabe da cidade, 
isolando-a do resto da Cisjordânia. Israel rejeitou 
as críticas sobre Har Homa afirmando ter 

anexado essa área e tê-la colocado dentro dos 
limites da cidade de Jerusalém depois da 
ocupação da Cisjordânia. Essa anexação não 
conta com o reconhecimento da comunidade 
internacional. 

O negociador palestino Saeb Erekat disse que os 
comentários de Olmert "não se sustentam" e que 
os palestinos enviaram essa mensagem 
diretamente ao chefe dos negociadores 
israelenses, a ministra de Relações Exteriores, 
Tzipi Livni: "Isto é totalmente inaceitável", disse 
Erekat. 

Apesar da disputa, Olmert afirmou que os 
principais negociadores dos dois lados, a ministra 
Livni e o primeiro-ministro palestino, Ahmed 
Qurie, estavam retomando os diálogos. Os dois 
reuniram-se em um hotel de Jerusalém. 

Autoridades israelenses afirmaram que Livni e 
Qurie tinham realizado um encontro secreto 
pouco depois de uma violenta ofensiva israelense 
na Faixa de Gaza haver levado o presidente 
palestino, Mahmoud Abbas, a suspender as 
negociações. 

Poucos avanços foram realizados pelo processo 
patrocinado pelos EUA desde seu lançamento, 
em uma conferência de paz ocorrida em 
Annapolis, Maryland, em novembro com o 
objetivo de arrancar um acordo de criação do 
Estado palestino antes do final do mandato do 
atual presidente norte-americano, George W. 
Bush, em janeiro. 

"Nós não paramos, não estamos parando e não 
vamos desistir", afirmou Olmert a respeito do 
processo. O negociador palestino Saeb Erekat 
não quis se manifestar. 

Adaptado de 
http://noticias.uol.com.br/ultnot/reuters/2008/03/17
/ult729u73138.jhtm 

 

PREMIÊ DE ISRAEL REAFIRMA PLANOS DE OBRAS DE 
ASSENTAMENTOS 
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CANTINHO CULTURAL 

CEM COM CEM SEM

A Exposição “Cem Com Cem Sem” é 

uma homenagem ao centenário de nascimento 

de Guimarães Rosa e de morte de Machado 

de Assis. A proposta dessa exposição que 

acontece na Casa das Rosas é dialogar com as 

obras desses ícones da literatura brasileira 

 

  A Mostra reúne um incrível panorama 

de experiências de 15 artistas 

contemporâneos, com a proposta de utilizar as 

artes visuais como forma de discussão da 

literatura. Cada artista fez uma leitura-própria 

das obras desses dois escritores, que estimula 

a compreensão dos sentidos e significados, 

abordando alguns de seus temas. Através de 

uma visão renovadora, o grande público terá 

mais uma vez, a oportunidade de entrar em 

contato com esse rico universo literário. 
 

 

Artistas participantes: 

Amaryllis Norcia, Bia Black, Eliane Gallo 

Fernanda Naman, Glenn Hamilthon, 

Jaqueline Comazzi M. Fátima Moraes, Nina 

Arbex, Rossanna Jardim, Suzana Garcia, Vera 

Pamplona, Vicencia Gonsales, Vivian Marin, 

Yeda Sandoval e Zuleika Bisacchi 

 

De 19 de março a 18 de Abril 

Terça a sexta, das 10 às 20h - Sábados e 

domingos, das 10 às 18h 

 

Casa das Rosas 

Av. Paulista, 37 -Bela Vista 

Fone: 11 3285-6986/ 3288-9447 

Funcionamento: Aberta de terça a domingo, 

das 11h às 21h. 

 

Cath- Bonim Alef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guimarães Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machado de Assis



 7 

Fala Chaver: 

O PRIMEIRO TELEFONEMA A GENTE NUNCA ESQUECE 

  Final de tarde de 5ª feira, às vésperas 

do primeiro sábado de peulá. Minha filha de 

16 anos estreava como madrichá da Chazit! 

Sentou-se ao lado do telefone com uma lista 

na mão e ensaiava para dar seu primeiro 

telefonema aos seus chanichim. 

 “Será que eu falo diretamente com 

eles? Será melhor falar com a mãe? E se for o 

Pai? Ai meu D’us, tomara que ninguém 

atenda!!! [...] Alô! Oi, aqui é a Madrichá do 

seu filho... eu queria avisar que sábado vai ter 

peulá e a gente ta esperando ele, tá? 

Muitoobrigadatchau... – Ai chega! Amanhã 

eu ligo pros outros!” Assistindo àquela cena, 

eu me lembrei de um dia, há muitos anos 

atrás, quando a minha filha, então em 

Solelim, recebeu seu primeiro telefonema da 

Madrichá. Acho que eu atendi bem a garota, 

mas se eu pudesse imaginar quem estava do 

outro lado da linha eu teria    me desdobrado 

em gentilezas para falar com aquela mocinha. 

  Eu não imaginava que do outro lado 

havia uma jovem ansiosa, nervosa, que havia 

se preparado durante anos para aquele 

momento, freqüentando a Chazit por anos a 

fio, viajando dias para participar das 

Machanot centrais, fazendo cursos de 

capacitação e liderança e tantas outras coisas 

que envolvem a formação de um Madrich.          

  Esses jovens, voluntários, são pessoas 

totalmente comprometidas com a religião, 

com as crianças e suas famílias, não medem 

esforços e não fazem contas quando se trata 

de dedicar-se a Chazit. São o presente e o 

futuro porque com amor, entusiasmo e 

responsabilidade cumprem, 

incondicionalmente, a missão de manter acesa 

a chama do Judaísmo! 

  Tenho muito orgulho de ser mãe de 

uma Madrichá da 

Chazit! 

 

Wilza Schnaidman 

(mãe da Dani, 

madrichá de Solelim) 

 

ESPELHO MEU: 
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SOPA DE FEIJÃO

R$2,30. Era o que restava para aquele dia. 

João ainda tinha um grande caminho pela frente. 

Estava prestes a subir no metrô que o levaria para 

casa. Duas horas de muito aperto, desconforto, 

maus odores e pessoas, de todos os tipos, 

brigando por um lugar. 

   João estava famindo, tudo o 

que comera no dia fora um pedaço de 

salame que já havia paquerado a 

semana inteira. Ao chegar em casa, o 

esperava a rotineira sopa de feijão: 

fria, gosmenta e que normalmente lhe 

dava dor de barriga.  

  De repente, entrou no metrô 

uma mulher. 1,70m de altura, 60 cm 

de cintura, 90 de quadril e 110 de 

busto. Suas madeixas loiras caíam 

sobre seu rosto e quase cobriam seus 

grandes olhos verdes. 

João fitava incansavelmente a moça, que 

por sua vez, sentia - se ameaçada. Estava com 

medo das intenções que aquele homem poderia 

ter. Sem saber que reação tomar, continuou a 

comer seu sanduíche como se não percebesse a 

presença e atitude daquele sujeito. 

  Foi quando percebeu que os olhos de João 

não estavam voltados para ela ou para sua beleza, 

mas sim ao delicioso sanduíche que carregava. Um 

pão fresquinho, recheado de queijo, peito de peru, 

tomate, alface e cebola. O queijo derretido escorria 

pelas bordas e o cheiro de pão tomava conta do 

vagão. 

João lembrava de sua sopa de feijão 

e olhava para aquele sanduíche, como ele 

almejava algo como aquilo! Seus olhos 

brilhavam, sua boca se enchia de água. 

-Aceita um pedaço? - a moça 

ofereceu, gentilmente. 

João ficou perplexo, não esperava 

tamanha generosidade vinda de uma 

estranha, afinal ele era só mais um João no 

meio da multidão. Olhou para o sanduíche, 

o sanduíche olhou para ele. Seu estômago 

roncou. 

-Não, obrigado. 

O orgulho falara mais alto. 

-Estação Jabaquara. 

   Era hora de voltar pra casa, havia uma sopa de 

feijão o aguardando. 

Ilana e Julia - Bonot Alef. 

  

PS: Galera, esse espaço é de vocês, se vocês tem uma crônica, um texto, ou qualquer coisa 

que queiram publicar ne dividir com toda a tnuá essa é chance. Mande o que quiser mandar 

pra iton@chazit.org 

Queremos TE ouvir!

 

 

 

mailto:iton@chazit.org
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JUDEUS FAMOSOS  

Joey Ramone :  

 

Vocalista da banda de punk-rock, “The Ramones” 
 

Hyman cresceu em Forest Hills, no Queens, em 

uma comunidade de judeus. Junto com seu 

amigo Johnny Ramone (John Cummings), ele 

criou “The Ramones”, uma banda de punk 

rock formada em, considerada como precursora 

do estilo, e uma das bandas mais influentes do 

rock.  

 

Nome inteiro: Jeffrey 

Ross Hyman 

Músicas mais 

conhecidas:  
♫ “Blitzkrieg Bop" 

(1976) 

♫ "Sheena Is a Punk 

Rocker" (1977) 

♫

 

 

 

 

 

Woody Allen:           

cineasta, musico, roteirista, escritor e ator 

 

Dirigindo, escrevendo e 

atuando a maioria de seus 

filmes, Woody Allen 

encarna, quase sempre, 

um judeu nova-iorquino 

neurótico e fracassado. 

Com alguns filmes 

otimistas e outros nem 

tanto, o cineasta consegue 

como ninguém ser  

 

 

 

repetitivo sem parecer. Implementa características, 

festas e costumes judaicos na maioria de suas obras, 

mas nunca perdendo o bom humor, e as piadinhas 

típicas da comunidade judaica, principalmente nova-

iorquina.  

 

Nome Inteiro: Allan Stewart Konigsberg 

 

Filmes mais Conhecidos:  

☺Scoop - O Grande Furo (2006) 

☺Match Point (2005) 

☺Melinda e Melinda (2004) 

☺ Desconstruindo Harry (1997) 

☺ O que é que há, Gatinha? 1965

 

 

 

 

 

 

 

Cath - Bonim Alef 
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NOTÍCIAS BIZARRAS... 
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Iechidim – Shovavim a Guiborim –  13:00 às 14:00 

Lehavá – Kovshim a Mordim - 13:00 às 14:00 

Chaverim Chazak – Ofakim em diante – 11:00 às 13:00 

Aos sábados,na 

Chazit. 

CANTINHO DANÇANTE: 
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SHNAT 

DIRETAMENTE DO SHNAT 

 
 

06/03/2008- Quinta-feira - 20:30 - Jerusalém - 

Yeshivá Merkaz HaRav  

Um terrorista entra em uma yeshivá e de dentro da 

biblioteca, dispara vários tiros, assassinando 8 

jovens estudantes. O terrorista Abu-Deim, árabe-

israelense (ou seja, cidadão do Estado 

de Israel), havia trabalhado como chofer para a 

Yeshivá. Ele entrou na Yeshivá com facilidade, 

que não tinha nenhum tipo de seguranca. Lá, se 

dirigiu diretamente para a biblioteca, onde sabia 

que haveria a maior concentração de pessoas 

naquele momento. Armado com pistolas e um 

detonador em volta da cintura, comecou a disparar 

tiros, sem o menor controle, assassinando: 

Yehonatan Itzjak Eldar z"l - 16 anos, Yehonadav 

Jaim Hircshfeld z"l - 19 anos,Abraham David 

Moses z"l - 16 anos, Neria Cohen z"l - 15 anos, 

Roi Rot z"l - 18 anos, Doron Mahareta Trunoj z"l 

- 26 anos, Seguev Faniel Avijail z"l - 15 anos, 

Yojay Lifschitz z"l - 18 anos.  

Coincidentemente, em frente a Yeshivá mora um 

paraquedista, David Shapira, que estava de férias, 

colocando seus filhos pra dormir. Ouviu os tiros, 

pegou sua arma e foi até lá. Graças a ele, o estrago 

não foi maior.  

  

Era Quinta-feira anoite, véspera de shabbat, e 

todos se preparavam para sair para o primeiro fim 

de semana livre. Fomos surpreendidos pela 

notícia, e mais ainda pela movimentação de todos 

aqui no campus do machon, em kriat moriah, 

Jerusalém. Podiamos ouvir as sirenes pela cidade, 

as pessoas correndo de um lado pro outro, ligando 

para seus familiares, vendo as notícias na tv, os 

madrichim passando a lista de chamada para saber 

quem já havia saido e etc.  

Saber do ocorrido estando aqui em Israel, e em 

Jerusalém, a alguns quilômetros do lugar, nos 

sensibilizou de maneira distinta do que quando isso 

acontece e nós estamos no Brasil. A nossa volta 

haviam muitos chailim, que tambem estão no mesmo 

campus que o nosso, e que juntos vivemos um pouco 

do que é essa realidade israelense. 

Aqui, piguim (atentados) são encarados de maneira 

particular. Existe muita tristeza e desolação, mas ao 

mesmo tempo existe também a quebra desse 

momento, ou seja, continuar vivendo como antes. Isso 

pode ser confundido muitas vezes com a sensação que 

as pessoas aqui não se importam, que ja se 

acostumaram com isso, já que todos rapidamente 

retomam seus afazeres. Mas na verdade isso é a 

resposta do povo israelense, que chora por suas 

vítimas mas que segue pelo ideal pelo qual essas 

vitimas pereceram, o Estado de Israel.  

Há mais de dois mil anos judeus são assassinados por 

serem judeus, judeus são assassinados estudando a 

Torá. Infelizmente isso se repetiu na quinta-feira 

passada. Eventos como este nos relembram e 

reafirmam a importância que é para todos nós ter um 

Estado soberano judaico.  

  

No domingo, o tzevet do Machon realizou um tekes 

contra a indiferença perante os últimos acontecimento 

e em memória das vítimas. 

Pedimos que tal ato seja repetido na Chazit Hanoar 

São Paulo, para que essa mensagem seja transmitida a 

todos da nossa tnuá. 

  

 

 

 

 

Chazak ve alê, 

 Kvutsa shnat 2008 
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PIADAS 
 

  

O que a vaca foi fazer na 

Argentina? 

Foi ver o Boi nos Ares. 

 

A "radinha" falou para o 

"radinho": 

-Vamos ter um "radinho"? 

E o "radinho" respondeu: 

-Não, eu sou estéreo. 

  

O que é um cão indeciso?  

É um cãofuso. 

  

Um cavalo fala pro outro:  

- Eu ganhei 30 corridas do Derby  

- Pois eu ganhei 50 corridas - fala 

o outro cavalo  

- Pois eu ganhei 80 corridas - fala 

um otro. Aí vem um cachorro 

fala:  

- Pois eu ganhei 150 corridas! - 

Os cavalos ficam assustados e 

dizem:  

- Pô! Um cachorro que fala!!!  

 

Um gajo compra um carro novo, 

e vai para a estrada para o testar. 

Ia o gajo a 170, quando vê uma 

placa:  

REDUZA A 100 KM.  

O tipo, começa a mandar vir, mas 

resolve obedecer à placa. 

Passado uns tempos vê REDUZA 

A 50 KM.  

O gajo fica puto, pois queria 

testar o carro novo e não podia. 

Passado mais uns tempos a placa 

REDUZA A 20 KM.  

O tipo não via motivo nenhum 

para aquele limite de velocidade, 

até porque aquela estrada nunca 

tinha ninguém. Passado mais uns 

tempos vê a placa "Bem Vindo a Reduza". 

              

 

 

Por que o jacaré tomou o 

cartão de crédito do 

jacarezinho?  

Porque o jacarezinho 

comprou muito e mandou 

o jacarepaguá. 

  

Por que o jacaré tirou o 

jacarezinho da escola?  

Porque ele reptil.  

  

O que uma nuvem disse 

pra outra?  

Nu vem não. 

  

Dois mercados estavam 

voando, um deles cai e 

pergunta:  

- Como consegues 

continuar voando?  

- Ah! É que eu sou o super 

mercado!  

 

Sabe onde a Pantera Cor 

de Rosa mora?  

No, porão-porão, porão, 

porão-porão-porão, porão-

porãããão, porãorãorão 

(cantar no ritmo da música 

da pantera)  

 

Vocês sabem qual é o 

contrário de volátil?  

Vem cá sobrinho. 

  

Qual o nome do peixe que 

caiu do décimo andar?  

AAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAtum! 
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PÉROLAS 

 

 
 

Cena: Fabi estva desenhando 
uma orelha 
Luana: não se esqueça da 

sombrancelha! 
(Claro lu, como poderia 

esquecer...) 

 

“Mas o ‘Suzana’ não é com ‘C’? 
(o autor dessa frase pediu 

pra não ser identificado) 

 

“Nossa Carol, essa sua calça é 
mó psicológica” – Tara, 

tentando dizer ‘Psicodélica’ 

 

Todos os motoristas da São 
Silvestre.... – Tati (Será que 

não são os maratonistas?) 

 

Mas um navio é um objeto? – Jú 
(Não Jú, é um nome próprio, 
meu tio avô  chama navio...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           sudoku 
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