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EDITORIAL 
 
É meu.. último Sábado, maior tristeza né? 
 
NOOOT!  
 
E sabem o porquê? Porque tá vindo uma suuuper machané e tá beeem pertinho! 
Apenas mais 6 diazinhos, isso mesmo, não dá nem uma semana, e ja estaremos 
entrando num super ônibus para um sítio IRAAADO com um monte de peulot animas e 
madrichim empolgadíssimos pra dar elas pra vocês!Durante esses próximos dias o 
que fazer pra acalmar a ansiedade? Fácil! Faça já as suas malas, depois pegue esta 
super edição do iton, se divirta com as piadas, as pérolas, relaxe com os super jogos e 
fique por dentro das novidades do mundo! Já fez tudo isso? Ainda tem as super idéias 
que o cantinho cultural traz pra vocês fazerem de programação de férias! 
 
Aproveitem essa edição feita com muito carinho por nós pra vocês, e até a Machané! 
 
Beijos,  
Fabi. 
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É NOTÍCIA... 

...Em Israel 

 

 

 
O presidente francês, Nicolas 
Sarkozy, chegou hoje a Israel em 

sua primeira visita oficial a este 
país, onde foi recebido em grande 

estilo e disse que a criação de um 
Estado palestino é essencial para a 
segurança do Estado judeu. "Se 

estou aqui, é porque estou mais 
convencido do que nunca de que a 

segurança de Israel não estará 
garantida enquanto não existir um 
Estado palestino", afirmou o chefe 

de Estado francês em um breve 
discurso pouco após chegar à Tel 

Aviv.  

A visita à região, de três dias de 
duração, está relacionada aos 60 
anos da criação do Estado de 

Israel."A contribuição da França 
para a criação do Estado de Israel 

não surgiu de um sentimento 
oportunista, mas foi gerada pelos 
valores humanos mais nobres", 

afirmou  Shimon Peres, presidente 
de Israel. Sarkozy disse que a 

relação entre os dois Estados vive 
um "momento excepcional" e 

confessou: "Sempre fui e serei um 
amigo de Israel". 

A visita de Sarkozy é a terceira de 
um presidente francês ao Estado 

de Israel desde sua criação, em 
1948, e responde à política do 

chefe de Estado francês para uma 
maior aproximação com Israel e o 
Mediterrâneo.Nos primeiros anos 

de existência de Israel, a França 
foi seu principal aliado e sua ajuda 

ao Estado judeu foi vital para a 
construção de seu poderoso 
Exército. Israel conquistou sua 

supremacia aérea no final dos 
anos 50, graças à cooperação 

francesa, que também foi 
fundamental na construção da 

usina nuclear de Dimona. Os dois 
projetos foram preparados pelo 
atual presidente Peres quando era 

diretor-geral do Ministério da 
Defesa.Desde 1967, as relações 

entre os dois países foram 
cordiais, mas freqüentemente 
tensas, especialmente após a 

explosão da segunda Intifada, em 
2000. 

A chegada de Sarkozy ao poder 

deu uma nova guinada nos 
vínculos bilaterais, e o atual 
dirigente francês é considerado o 

presidente mais "pró-israelense" 
das últimas décadas. O presidente 

francês viaja à região 
acompanhado de sete ministros, 
cem empresários e sua esposa. 

Os projetos nucleares do Irã e a 
aproximação de Paris com 
Damasco são alguns dos temas 

que serão abordados pelo 
presidente francês com os líderes 

israelenses, segundo fontes 
diplomáticas. 

"Vim para oferecer meu apoio, em 
nome da França e da União 

Européia, nas negociações" com os 
palestinos, declarou Sarkozy, 

segundo quem israelenses e 
palestinos podem conseguir um 

acordo "que permitirá aos dois 
povos viver junto com o outro em 
paz e segurança". 

SARKOZY: ESTADO PALESTINO É ESSENCIAL PARA A SEGURANÇA 

DE ISRAEL 
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...NO BRASIL 
 

 

 

Para alívio da população do morro 

da Providência, as tropas do 

Exército já estão sendo 

substituídas gradativamente pela 

Polícia Militar. 

Tropas do Exército haviam sido 

designadas para realizar a 

segurança no local, entretanto, 

existe a 

suspeita 

de que 

eles atuavam 

em outras áreas 

no morro.  

As suspeitas se 

intensificaram com a 

descoberta do 

envolvimento de 

onze militares do 

Exército com traficantes 

do morro. Os militares são 

acusados de terem entregue três 

jovens do morro da Providência 

(controlado pelo CV – Comando 

Vermelho, facção criminosa) a 

traficantes do morro da Mineira 

(dominado pela ADA – Amigos dos 

Amigos), no último dia 14. 

Os jovens foram encontrados 

mortos no dia seguinte no lixão de 

Gramacho, em Duque de Caxias. 

Os militares foram presos na 

segunda (16) e  confessaram, 

segundo a polícia, que entregaram 

os jovens a traficantes da 

Mineira. 

A pedido da 

Defensoria 

Pública da União, 

a juíza Regina Coeli 

Medeiros, da 18ª Vara 

Federal, determinou na 

última quarta-feira (18) 

a saída do Exército do 

morro. Mas, no dia 

seguinte, a AGU (Advocacia 

Geral da União) ingressou com um 

recurso que garante às tropas o 

poder de permanecer no morro até 

o dia 26, porém devem se limitar 

à circulação na rua onde o projeto 

Cimento Social é executado. 

 

 

PM OCUPA MORRO DA PROVIDÊNCIA EM SUBSTITUIÇÃO A 

TROPAS DO EXÉRCITO 
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Rock in Rio, um dos maiores 
shows de musica já realizado no 

Brasil, começou em 1985 no Rio 
de Janeiro teve continuidade nos 

anos de 1991 e 2001 onde teve a 
visita de 250mil espectadores. 

Apos o sucesso no Brasil, 
teve sua estréia em Lisboa onde 
recebeu o evento pela terceira vez 

este ano após as edições de 2004 
e 2006. Neste ano também estréia 

o evento em Madrid contando com 
a presença de artistas como 
Shakira, Neil Young, Bob Dylan e 

The Police. 
Este mês a vice presidente 

da organização do evento Roberta 
Medina, filha do criador do evento 
Roberto Medina, disse que o 

evento voltara ao Brasil podendo 
ser sediado novamente no Rio ou 

até mesmo em São Paulo 

 
 Fiks e Alex  

 Ofakim 2008 
 Shnat 2012 

 

...no Mundo 

 

Um britânico que decidiu 
recomeçar do zero após uma 

separação amorosa já atraiu 
lances de quase R$ 1,2 milhão 
depois de colocar "toda a vida" à 

venda no site de leilões Ebay.  

Ian Usher, 44, que emigrou para a 
Austrália seis anos atrás, está 

vendendo sua casa, seu trabalho 
em um loja e até seus amigos no 

país.  

"Já me enchi da minha vida. Não a 
quero mais, pode ficar com ela se 
quiser", escreveu Ian no site 

Alife4sale.com, em que explica as 
suas motivações. "Não, não estou 

contemplando suicídio, vou vender 
minha vida."  

O "estilo de vida" de Usher foi 

colocado à venda neste sábado, e 
até o fim do domingo já havia 

atraído uma centena de 
interessados dispostos a pagar até 
1,8 milhão de dólares 

australianos, ou cerca de R$ 1,2 
milhão.  

O vencedor levará a casa de três 

dormitórios de Usher em Perth, no 
oeste da Austrália, e tudo o que 
ela contém: carro, moto, jet ski, 

móveis.  

Britânico atrai R$ 1,2 mi ao pôr "toda a vida" à venda no Ebay  

 

ROCK IN RIO VOLTA AO BRASIL EM 2014 
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Além disso, terá direito a passar 

por um período de testes na loja 
de tapetes onde Usher trabalha 

primeiro, por duas semanas, 
depois, por três meses e, se tudo 
der certo, depois de forma 

permanente.  

Usher também apresentará o 
vencedor aos seus amigos.  

"No dia em que tudo for vendido e 

resolvido, quero sair pela porta da 

frente com minha carteira em um 

bolso e meu passaporte no outro, 
nada mais", ele disse.  

"Minha idéia é ir para o aeroporto, 

perguntar para onde vai o próximo 
vôo disponível, embarcar e ver 

para onde a vida me leva a partir 
daí."  

O leilão terminará à 1h da manhã 
do horário brasileiro no dia 29 de 

junho.  

 
 
 
 

 
Aeeeee galera, tudo bom? 
Eu sei que estão todos ansiosos para a incrível machané mas, enquanto ela 

não chega, aí vão algumas dicas do que fazer: 
 

Para quem gosta de animais:  
 

BICHOMANIA 
 

Passear em um labirinto feito de cedros, andar de 
charrete e a cavalo e descer em um escorregador de 

15 m são algumas atrações do local que conta com 
105 mil m² de área. O ponto alto são os bichos que a 
garotada pode conhecer, como ovelha, arara, coruja, 

guaxinim, sagüi, veado e um casal de alpacas (parentes das lhamas). 
 

Endereço: Estr. dos Pires, 1.933, acesso pelo km 39 da rod. Raposo 
Tavares - Caucaia do Alto - Cotia.  
Telefone: 4242-1116. 

Quando funciona: domingo: 10h às  17h  
Site: http://www.bichomanianet.com.br/ 

 
 

Para quem curte um teatro :  

 
AS VELHAS FIANDEIRAS  

 
A peça narra a história de uma menina que é levada ao palácio da rainha, 
onde a obrigam a fiar uma enorme quantidade de lã. Três velhas muito 

estranhas aparecem para a ajudar e mudam seu destino. Indicação do 
Guia: a partir de 4 anos (Teatro Infantil). E além de tudo, é Grátis! 

 
Com: Kika Antunes, Simone Grande, Luciana Viacava e Miriam Maria 
Duração: 50 minutos 

CANTINHO CULTURAL 

http://www.bichomanianet.com.br/
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Classificação: Livre 

Texto: Luís da Câmara Cascudo e irmãos Grimm 
Concepção e direção: grupo As Meninas do Conto 

 
CEU Paz Teatro 
Endereço: R. da Paz, 7 - Brasilândia - Norte.  

Telefone: 3986-3404 
Quando: Terças: 10h e 14h   

 

 
Para quem gosta de Cinema e de Quadrinhos : 
 

O HOMEM DE FERRO 
 

O filme é baseado nas antigas histórias em 
quadrinhos criadas por Stan Lee em 1963. O  
personagem principal, inventor de tecnologia de 

guerra e industrial Anthony Stark, foi criado durante 
a Guerra do Vietnã, o que acaba dando todo o tom 

para a história do super herói. Na HQ, o milionário 
aproveitou a oportunidade que a guerra estava lhe 
proporcionando para melhorar o armamento 

americano, e ampliar sua fortuna. Em sua primeira 
visita ao Vietnã ele é capturado por vietcongs e toda 

sua saga se inicia.  
Considerando que a guerra do Vietnã já acabou há 
muito tempo, não seria possível deixar o filme com 

uma cara mais contemporânea e manter a Guerra do 
Vietnã como conflito atual, então no filme o 

Empresário norte-americano bilionário, fabricante de 
armas de última geração, é seqüestrado por 
guerrilheiros durante o teste de uma nova arma no 

Afeganistão. No cativeiro, ele constrói traje especial 
para combater os criminosos.  

O mais impressionante é perceber que mesmo depois de mais de trinta 
anos, infelizmente, as histórias de guerra podem continuar tão parecidas. 

 
 
Nome original: Iron Man 

País: EUA/2008 
Direção: Jon Favreau 

Com: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow e Jeff Bridges  
Duração: 126 minutos 
Classificação: 12 anos 

 
Obs: agüente até o final dos créditos... Você não vai se arrepender. 

 
Bom galera, aí foram as minhas dicas culturais..... Até a Machané.....!!!! 
 

Beijões da Cath de Bonim Alef! 
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A VOZ DO CHANICH...(1) 
 

 

 

 

Pois é... Nós conseguimos, após anos lutando por um seminário, conseguimos um! 

No dia 30, saímos da rua Minas Gerais em direção a o famoso sítio da Teté e do 

Lobato lá em Boituva! 

Chegamos por volta das 10 e 30 por causa de alguns imprevistos. 

Nos alojamos (os madrichim na casa do Lobato, e os chanichim na sala da casa da 

Teté, 

(nosso Quartel General), nos alojamos e fomos ter nossa primeira peulá! 

Após a peulá fomos comer e conhecemos a ilustríssima Dona Ana, a avó do Lobato! 

Comida sem moderação, engorde à vontade! (Pegaram a ironia?) 

Tivemos mais algumas peulot e à noite, de madrugada mais precisamente, demos 

um susto nos nossos madrichim! 

Gritamos Ataque!!!!!!!!!! Na porta de seu quarto e saímos correndo, hahaha nos 

achando super hiper duper malandrops!! (Que bobos!) 

E então, tivemos a feliz idéia de dar a peulá (Yom Laila), que tinhamos preparado 2 

dias antes 

 do seminário para os nosso madrichim (agora seriam chanichim, hehe)! 

Só que como ótimos chanichim, eles conseguiram melar nosso Yom Laila,  

os queridíssimos madrichim não se levantaram da cama! 

Então, voltamos pro nosso quartel general e ficamos contando histórias de terror 

até beeem tarde,  

ou melhor o Lobato ficou contando enquanto todos gritavam pra ele calar a boca, 

porque 

todos queriam dormir!!! 

No outro dia, levantamos, todos morreeeendo de sono, tomamos café e fomos ter 

uma peulá... 

Na piscina!!! 

Imaginem que irado, um friozão e uma piscina aquecida logo ali... Irresistível!!! 

Tivemos uma despedida (até o próximo sábado, óbvio) e infelizmente... 

Voltamos pra casa :(! 

 

 

E as mensagens que ficam são: 

Quem nunca teve um seminário que atire a primeira pedra! 

A Lelê é 10!!!!!!!!!!!! 

e... 

 

Aproveitem seu tempo de Chazit, porque parece que foi ontem que entramos nessa 

maravilhosa Tnuá! 

 

Amelim é ouro e o resto é bronze... Shnat 2011!!! 

 

Cpf e Lobato 

O SEMINÁRIO MAIS ANIMAL DA HISTÓRIA DA CHAZIT – AMELIM 2008 
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A VOZ DO CHANICH...(2) 

 

 

 

 
 Entre as recordações de viagem que tenho, não posso esquecer uma que me 
marcou muito, que foi a Central 2007 da Chazit. Fico pensando como será 
este ano? Reencontrarei amigos, irei fazer novas amizades, irei conhecer 
gente bonita, e especialmente irei curtir o momento e rever uma certa 
uruguaia por quem me afeiçoei muito. Ela é muito bonita, pele de pêssego, e 
bem branquinha como a cor da neve, mas com um retoque especial: Tem 
umas buchechinhas bem vermelhinhas. 
  A Central 2007 foi uma experiência inenarrável, o melhor foi a convivência 
com pessoas de outros snifim, foi muito gratificante! Encontrei gente de Porto 
Alegre, do Rio de Janeiro e do Uruguai (Montevidéu); aonde encontrei esta 
bela garota das bochechas vermelhas, ela era a mais bonita de todas as 
uruguaias, consigo até descrevê-la por inteira. 
  A Central foi no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, a 50 km de 
Porto Alegre, creio que guardo em mim uma leve tristeza por este ser o meu 
último ano de chanich e a última Central, irei levar uma boa lembrança desta 
Central da Chazit 2008 ao terminar. Na de 2007 encontrei meus dois primos do 
Rio, Michel e Daniel, figurassas, gente muito fina. Neste mês de julho irei 
encontrar o Michel, mas infelizmente não verei mais o Daniel, por ele não ser 
mais chanich. 

CHAZIT HANOAR 
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  Na Central, senti-me parte de um grupo, todo mundo pertencente a um 
mesmo movimento juvenil, Chazit Hanoar!! 
  Nas horas do Mifkad foi muito gostoso todo mundo cantando "hinos" / 
músicas da Chazit, com cada música pertencente a cada snifim, mas com 
todos unidos em um único coração chamado Chazit Continental. 
  
 Entre várias músicas que presenciei as que mais me marcaram e que me 
lembro em certo momento de escrita são: 
 ""Tsu ru ru ru ru ru ru ru", Chazit Hanoar, "Tsu ru ru ru ru ru ru ru", só da as 
boas";  com as garotas de POA (Porto Alegre) cantando e encenando com 
muita empolgação e alegria. 
  "PHOTO, PHOTO, PHOTO, PHOTO, PHOTO - PHOTO, PHOTO, PHOTO, PHOTO, 
PHOTO (...)"; que os uruguaios cantavam em um ritmo de cantoria e 
animação, que era muito divertido! Tudo começava quando iam tirar foto 
deles! 
  "E ninguém cala, esse nosso amor or oor, e é por isso que eu canto assim, eu 
sou Chazit Rio; Chazit Rio, Chazit Rio ô ô ô, e é por isso que eu canto assim, 
eu só Chazit Rio (..)"; que a Chazit do Rio cantava toda unida e cheia de 
empolgação, que chegava a contagiar, animar e chamar a atenção de todas as 
pessoas em volta, demonstrando um sentimento de paixão mútua e 
incontestável !! 
 
Veremos como será esse ano de Chazit, e de claro, Chazit Continental. 
 
Terei saudades!! 
 

 

Feito por Felipe Rosenberg - Rozen- Amelim 

 

 

 

 

 

 

 

Ola queridos chazitianos!! 
 

Hoje venho escrever pra vocês sobre um assunto, ou melhor,sobre 
um cargo, que é um tanto quanto desconhecido para os Chanichim, e por 
acaso é um das minhas funções dentro da Chazit. A palavra “Chutz” 

significa “fora” ou “externo”, e em parte isso descreve minha função de 
Rosh Chutz que junto com o mazkir é de representar a Chazit para as 

outras tnuot e para o resto da comunidade judaica de São Paulo. 
Existe um marco semanal no qual eu (como representante da chazit), 

me reúno com os representantes de todas as outras tnuot, alguns shlichim 

(sim, o mariano não é o único) e um representante do Eitan (Departamento 
de educação da agência judaica), esse encontro é o Conselho Juvenil 

Sionista do Estado de São Paulo. Nesse encontro discutimos diversos 
assuntos entre eles problemas das tnuot, eventos conjuntos a educação dos 
nossos chanichim e etc. 

Mas alguns de vocês devem estar se perguntando: E daí? O que isso 
muda? 

CONSELHO JUVENIL 
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Durante o ano, o Conselho organiza diversas atividades que 

influenciam de diversas formas os nossos madrichim e chanichim. O mais 
famoso evento é o Intertnuot, que é uma competição esportiva e intelectual 

entre todos os movimentos juvenis. Mas o Intertnuot é uma pequena parte 
do que fazemos o ano inteiro. O Mifgash (em hebraico “encontro”) é um 
evento no qual os Madrichim de todas as Tnuot, se reúnem em um sítio 

para ter peulot e se integrar com os outros madrichim. 
Outro evento de grande representatividade e tradição é a Festa de 

Iom Haatzmaut, feito anualmente para comemorar o aniversário de Israel. 
Quem foi esse ano pode notar que foi um pouco diferente dos anos 
anteriores, além dos tradicionais touro mecânico, falafel e barraquinhas dos 

chanichim do Beit Sefer, a festa expôs e premiou desenhos do Concurso de 
Desenhos, e contou também com as apresentações das Lehakot de 

diferentes movimentos juvenis e é claro que Chaverim Chazak se 
apresentou em grande estilo.  

Desse conselho, há muitos anos atrás, surgiu a proposta de um curso 

de capacitação pras kuvtzót pré-hadracha (os Amelim) conjunto, ou seja, 
todos os chanichim um ano antes de virarem madrichim fariam um curso de 

capacitação no Eitan junto com chanichim de outras tnuot. Dessa idéia 
surgiu o Beit Sefer LeMadrichim, que em todos os anos recebe chanichim da 

chazit, e que esse ano também conta com a presença dos Amelim. O 
conselho é encarregado de estruturar esse curso, procurar quem vão ser os 
madrichim e etc. 

O conselho apesar de não parecer muito presente no seu cotidiano de 
chazit, esta muito presente nos “bastidores”, seja organizando eventos 

sionistas, e de integração, ou ajudando a capacitar os futuros e atuais 
madrichim e peilim da chazit. 

Espero que esse meu artigo tenha esclarecido um pouco o que essa 

reunião que acontece as segundas à noite no ultimo andar do Macabi 
Angélica, consegue atingir durante o ano. E esperem ansiosamente pois o 

Mifgash e o Intertnuot ainda estão por vir!! 
 
 

Chazak VeAlê! 
Tara 
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1- Você vai se divertir como nunca 

2- Vai fazer novos amigos 
3- Arranjar uma namorada (ou namorado) 

4- Arrasar no ataque e mostrar quem é que manda! 
5- Única chance de sujar seus madrichim( no sacanim...) 
6- Ganhar muuitos doces! 

7- Peulot iraaadas 
8- Brincadeiras na piscina 

9- Tem uma fogueira gigante e irada 
10- Altas fofocas na baladinha da última noite 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

10 MOTIVOS PARA IR NA MACHANÉ 
 

ESPELHO MEU 

JOGOS 
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Sudoku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÃO VIRE A PÁGINA! As respostas estão na próxima folha! 
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Respostas: 
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PIADAS 
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Sabe por que a Eva comeu a maçã? 

  

No início, Eva não queria comer a maçã. 

- Come - disse a serpente - e serás como os anjos! 

- Não - respondeu Eva. 

- Terás o conhecimento do Bem e do Mal - insistiu a víbora. 

- Não! 

- Serás imortal. 

- Não! 

- Serás como Deus! 

- Não, e NÃO! 

A serpente já estava desesperada e não sabia o que fazer para que a 

Eva comesse a maçã. Até que teve uma idéia. 

Ofereceu novamente a fruta e disse: 

- Come, boba !!! Emagrece! 
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“A eustásia é um tema meio complicado, né??” (rozen querendo dizer 

eutanásia) 
 

Teté - O Mickey é um macaco?? 
Lobato - Não...é um rato!! Mickey Mouse!! 
Teté - e como vc quer que eu saiba o sobrenome dele?? 

  
Em conversas na chinuch.... 

  
David : eu acho que o punimento dado seria....( não seria punição?) 
David (novamente!!!): o preparamento da machané.......... 

  
Taly falando do yom tiul: a guerra de 60 anos de Israel... 

  
Agustin na hanalá: o pail tem que ter movimento de cintura! 
 

 

 
 

PÉROLAS 
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Sem querer ser burro... – Lobato 

 
Fiz um desenho aerodinâico lindo... – Lobato(ele não para...) 
 

“Quanto é 700 dólares em portugues?” – mais umaa do lobato! 
 

Você deve judar a quem está mais próximo, a África é um país muito 
grande. – Catharina(Ofakim) 
 

“Deu bactéria no meu PC” – Adivinhem quem?(Lobato, óbvio!)  

 
Deia(Ofakim): nossa a grama tá molhada!  

Dé carlessi: num liga nao é só o mormasso... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MANDE SEU ARTIGO PARA ITON@CHAZIT.ORG.BR 


