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EDITORIAL 
 

Faala galeraaa! 
Finalmente, depois de muita espera, chegou o primeiro Sábado de 

peulá do ano! 

Gostaram dos seus novos madrichim? Podem ter certeza de que 
todos nós estamos meeega empolgados pra tudo q vai acontecer esse 

ano! 
 

Nós, da vaadat iton esperamos que gostem dessa primeira ediçao e 
das muitas outras que estão por vir! 

 
Beijos, 

 
Vaadat iton 2008. 
 

 

           

        Fabi (Rosh)             Ilana 
 

                           

        Ronny                  Chussa                 Cath 
 
MANDE SEU ARTIGO PARA ITON@CHAZIT.ORG.BR 
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É Notícia.... 
... no Brasil 
 

   Fala Galerinha Chazitiana! Como vão todos? Como foram de férias? 
Carnaval? Descansaram tudo o que tinham pra descansar? Espero 

que sim, porque esse ano promete, hein? 
    Bom, falando em carnaval.. Vocês ficaram sabendo o que 

aconteceu no nosso carnaval carioca? Uma semana antes do carnaval 
e tudo estava um caos na escola Viradouro. Por quê? Looonga 

história, vamos lá! 
    Esse ano, o enredo da escola de samba carioca Viradouro foi “É de 

arrepiar”, trazendo em suas alegorias tragédias da história. Digamos 
que não foi tão arrepiante assim, uma vez que um dos seus carros 

alegóricos não pôde desfilar. 
    O carro representaria o Holocausto, tragédia na qual 6 milhões de 

judeus foram exterminados pelos nazistas. A comunidade judaica não 
gostou nem um pouco da idéia, alegou que a escola estaria 

banalizando “a maior tragédia da História da humanidade”. Foi nesse 
momento em que o barraco se formou. A escola levantou o ponto: os 

judeus não são os donos do Holocausto. Aquele evento brutal é um 

patrimônio indesejável de todos nós. Ninguém pode deter o direito 
intelectual sobre um fato histórico. 

    A Federação disse que não viu nenhuma intenção anti – semita no 
desfile da Viradouro, apenas que esse não era um tema festivo para 

um carnaval. “A intenção do carro do Holocausto é mostrar um 
acontecimento histórico e fazer um alerta. É um carro muito sério. 

Não é nenhum desrespeito. Faz parte do Carnaval levar a 
informação", afirmou o carnavalesco Paulo Barros. “Nós percebemos 

claramente que não há preconceito. Mas colocar um carro dizendo ser 
a representação do Holocausto ao lado de passistas, ainda que no 

carro não tenha ninguém sambando, é inadequado.”, retrucou o 
presidente Sérgio Niskier da Fierj (Federação Israelita do Rio de 

Janeiro). Niskier disse também acreditar na  
    Porém, a história mudou depois que a Federação leu a sinopse do 

desfile da escola. Os representantes ficaram indignados quando 

constataram que um destaque representando Hitler viria num carro 
com esculturas de pessoas mortas, nuas, empilhadas e entraram com 

uma liminar contra a escola. A federação tentava uma solução 
educativa com a escola, como a colocação de uma faixa ou uma placa 

com os dizeres “Holocausto nunca mais” para contextualizar o carro, 
para que não ficasse gratuito no meio do desfile. Mas ao saber que 

teria um sambista representando Hitler, a federação considerou isso 
um absurdo, uma falta de respeito não só com os judeus, mas 

também homossexuais, ciganos e todos os outros segmentos da 
sociedade que foram perseguidos pelos nazistas. 
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    A decisão da Justiça proibia a escola de fazer ainda quaisquer 

referências a Hitler e ao nazismo. O pedido da proibição foi feito pelo 
presidente da federação israelita do Rio de Janeiro. A Viradouro 

deveria pagar uma multa de R$ 200 mil se não cumprisse a ordem 

judicial e levasse o carro ao desfile e um acréscimo de R$ 50 mil por 
cada integrante fantasiado de Hitler. 

    Por fim, a decisão da Viradouro foi de desmontar o carro. Ele foi 
alterado de forma que sua nova central será a crítica ao cerceamento 

da liberdade de expressão. “O carro do Holocausto está enterrado. 
Ele foi feito com muito carinho e respeito. Pena que as pessoas não 

entenderam”, disse Barros. O novo carro teve faixas na parte de trás 
com dizeres de protesto contra a censura e, também, passistas 

vendados. 
 

É isso aí, galerinha, um pouco de cultura pra vocês mesclando nossa 
história no mundo e no Brasil..  

 
Até a próxima, Ilana Lapidus (boná alef) 
 

 

SP: em hebraico, rabino avisa amigo sobre 

assalto 

Um rabino morador do bairro dos Jardins, zona oeste de São Paulo, 

conseguiu avisar os amigos por telefone que era vítima de um 

assalto, na segunda-feira. Falando em hebraico, a vítima fez com que 
os assaltantes não desconfiassem que ele estava pedindo ajuda.  

 
O rabino foi mantido amarrado enquanto três homens armados 

realizavam o assalto. A vítima teria dito aos bandidos que aguardava 
a visita de amigos, na tentativa de fazer com que eles fossem 

embora. Os homens então o obrigaram a ligar para a suposta visita e 
cancelar o encontro.  

Falando em hebraico, a vítima avisou os amigos que estava sendo 
assaltada. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender um dos 

suspeitos. Com ele, teria sido encontrada uma arma de brinquedo 
além de objetos roubados da casa.  
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...Em Israel 
 

 

Negociodor palestino acredita em acordo de paz para 2008 
  

O mais alto negociador do presidente palestino Mahmoud Abbas, Ahmed 
Qurie, disse ao enviado norte-americano que o acordo de paz com Israel é 
possível este ano, desde que os compromissos das duas partes sejam 
cumpridos. 
 
Qurie disse ao secretário de Estado adjunto dos EUA, David Welch, que Israel 
não cumpriu as obrigações firmadas no plano de paz, como o encerramento de 
todas as atividades de estabelecimento de assentamentos e a retirada de 
postos de controle construídos na Cisjordânia ocupada sem autorização do 
governo. 
 
"Conversamos sobre a possibilidade de chegar à paz e a um acordo com Israel 
este ano. Dissemos que sim, é possível, mas com boa vontade dos dois 
lados", disse Qurie. 
Ele acrescentou que o processo de paz exige apoio contínuo do "Quarteto" de 
negociadores do Oriente Médio - Estados Unidos, Rússia, União Européia e 
Organização das Nações Unidas – e da comunidade internacional. 
Durante visita a Israel e à Cisjordânia no mês passado, o presidente dos EUA, 
George W. Bush, estabeleceu a meta de fechar um acordo sobre o Estado 
Palestino antes de terminar seu mandato, em janeiro do ano que vem. 
No entanto, o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, deixou claro que não 
implementará um acordo para o Estado Palestino se Abbas não controlar os 
militantes da Cisjordânia, controlada por Abbas, e da Faixa de Gaza, que é 
dominada pelo Hamas. 
 
O primeiro-ministro Salam Fayyad, que chefia o governo de Abbas na 
Cisjordânia com o apoio do Ocidente, disse à Reuters que não acredita numa 
“resolução final” para os conflitos entre israelenses e palestinos em 2008. 
Durante anos o território em questão tem sido alvo de disputas que se 
justificam pelos interesses de árabes e judeus em construir uma divisão 
política que agrade a si próprio. São exigências territoriais que se revelam, 
sobretudo, religiosas, apesar de existirem áreas cujos interesses são outros, 
como por exemplo o potencial hídrico da Colinas do Golã, que abastecem a 
Bacia do Rio Jordão. Resta saber se as recentes declarações de Qurie 
convergem para o fim de atentados terroristas e intervenções militares, fatores 
que costumavam nortear os conflitos da região. 
 
 
(Por Ronny – bonim beit) 
 

 

 

...Notícias bizarras  
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ESPELHO MEU 
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Cantinho dançante 
 

Oi gente! Tudo bom? 

 
Vim aqui escrever um pouco sobre as leakot da Chazit e sobre o 

importante papel que a dança tem na cultura do povo judeu. 
 

A dança israeli, além de um ótimo exercício físico, é uma forma de 
expressar os costumes, o modo de vida e tradições do nosso povo. 

Dançar pela Chazit também é um jeito de mostrar o nosso amor e 

dedicação à tnuá.  
 

No ano passado, o trabalho da Vaadat Machol e dos dançarinos pode 
ser visto no show Shvil Israel, que foi um sucesso graças ao empenho 

de todos e deixou a Chazit inteira orgulhosa de todo esse trabalho e 
dedicação! E no fim do ano todos viram novamente as leakot da 

Chazit no Festival Carmel, onde todas as apresentações foram muito 
elogiadas e aplaudidas pela comunidade. 

 
Então, eu convido todos vocês a participar das leakot da Chazit e 

fazer parte dessa alegria que mostramos através da dança israeli! 
 

Todo sábado de peulá: 
 

Iechidim: Shovavim – Guiborim, 13:00 – 14:00 horas. 

Lehava: Kovshim – Mordim, 13:00 – 14:00 horas. 
Chaverim Chazak: Ofakim – Bogrim, 11:00 – 13:00 horas. 

 
Chazak Ve’Ale, 

 
Mel 

Vaadat Machol 2008 e Shnat 2010 
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Uma boa idéia... 
 
 

Um dia eu estava andando de metro quando percebi que tinha um 

livro abandonado em uma cadeira perto da minha. Fiquei me 
perguntando de quem seria o livro, se alguém esqueceu ou algo do 

tipo mas no consegui descobrir o que aconteceu de verdade com esse 
livro.  Quando chegou na estação que eu precisava ir acabei saindo 

do metrô sem o livro mas a cena de ver aquele objeto lá continuou na 

minha cabeça. 
 

Entao um outro dia estava andando de metro de novo, com a Re, 
madrichá de Neurim e lembrei do que eu tinah visto havia uns dias, e 

contei pra ela, e ela me contou algo realmente interessante, que a 
mãe dela descobriu, através de um blog na internet... 

 
Na Europa, principalmente em Luxembrugo, França, Inglaterra e na 

Alemanha, criou-se um costume muito interessante para incentivar 
as pessoas a lerem cada vez mais livros, depois de ler um livro a 

pessoa deixa o mesmo no metrô, para que outras pessoas o peguem 
e leiam ele. Lá existem até cartazes para incentivar com que as 

pessoas façam isso com frequencia, assim elas podem ler cada vez 
mais. 

 

A idéia é realmente boa, mas para entrar na brincadeira temos que 
devolver o livro para o metrô após lermos, assim outras pessoas 

também terão a oportunidade de ler os livros que se você guardasse, 
não seria tão util assim, só seria bom para ocupar espaço na estante 

e acumular pó nela. 
 

Então eu sugiro isso pra vocês, que tal tentarmos fazer com que isso 
vire moda aqui no Brasil e não apenas na Europa? Quando vocês 

lerem um livro legal, que tal deirem no metrô para outras pessoas 
poderem ler o livro também?Já tem um monte de gente que faz isso, 

acredite! 
 

Fabi (rosh vaadat iton e madrichá de Mordim) 

 
 
 
 
Fala Chaver! 
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Fala galera! 

  
Como alguns de vocês devem saber, eu passei o último 

semestre do ano passado fazendo intercâmbio numa cidadezinha da 

Califórnia, nos Estados Unidos, morando numa casa de família e indo 
pra escola todo dia. 

Depois de 2 meses lá, acabei tendo que mudar para a casa de 
uma outra família, que por coincidência era judia. Dali pra frente eu 

comecei a freqüentar a sinagoga da cidade, ir pros serviços de 
shabat, participar da tnuá de lá, e até acabei indo para um tipo de 

machané americana, com 1400 judeus de todas as partes dos 
Estados Unidos e Canadá, onde eu até conheci uma brasileira de 

Amelim do Rio, que também tava lá de intercâmbio! Sinceramente, 
posso dizer que esse tempo que eu passei lá foi uma das melhores 

experiências da minha vida. 
  

Mas vocês devem estar se perguntando... Porque a Dani tá 
escrevendo tudo isso no iton? Bom... O motivo mesmo pelo qual eu 

to escrevendo esse textinho é porque eu fui viajar no meu último 

semestre de Amelim, e por mais irada que a viagem tenha sido, 
esses seis meses finais da minha vida de chanichá fizeram uma falta 

imensa pra mim. Foi muito difícil estar lá e saber que minha kvutza 
que me acompanhou por 11 anos tava na última machané, depois na 

peilada... e eu tava perdendo essa fase tão importante! Então a 
mensagem que eu quero passar é... Galera, aproveitem seus anos de 

chanichim ao máximo! Se sujem o Maximo possível no sacanim, 
dêem o melhor de si no ataque, e participem de cada peulá como se 

fosse a última, porque um dia vai ser, e vocês não vão acreditar 
como passa rápido! 

Claro que a peilut é uma fase irada na vida de qualquer chaver, 
mas não há nada como ser chanich! 

  
Dani, bonim alef 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO CULTURAL 

Gênero:  Comédia Romântica 
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A Disney juntou o que sabe fazer de melhor –animação de boa qualidade e 

doces histórias para criar o filme “Encantada”.     

A jovem Giselle (Amy Adams), em versão desenho animado, 
sonha com o príncipe encantado que lhe dará um “beijo de amor 

verdadeiro” e com quem viverá feliz para sempre. Cercada por dóceis 

animaizinhos, ela canta, dança e rodopia, imaginando como será 
viver uma linda e eterna história de amor. Durante o ataque de um 

ogro, Giselle é salva por um belo rapaz, o príncipe Edward (James 
Marsden). Imediatamente, eles decidem casar, porém Edward possui 

uma madrasta que não quer perder o trono e o poder. Para impedir o 
casamento, a rainha e bruxa-má, manda Giselle para o mundo onde 

os “amores verdadeiros” não existem, o nosso mundo. A partir de 
então, as personagens que eram animadas em desenho 2D, se 

tornam pessoas de verdade, e têm que enfrentar todas as situações, 
que para nós, são cotidianas, mas nunca perdendo o espírito de 

desenho animado típico da Disney.   

CURIOSIDADES SOBRE O FILME:  

- O diretor do filme, Kevin Lima, também é conhecido por dirigir “102 

Dálmatas”. 

- James Marsden, que interpreta Edward é o mesmo ator que faz o 

Ciclope em X-Men. 

- O filme recebeu 3 indicações ao Oscar 

   Tempo:  108 min. 

Lançamento:  14 de Dez, 2007 

Classificação:  Livre 

Distribuidora:  Buena Vista 
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 PIADAS 

 

Piadas Cap. Nascimento 
 

1. Você nunca mais ouviu falar em Chuck Norris? Pois saiba que o 
Chuck Norris queria entrar no BOPE, mas o Cap. Nascimento 
fez ele desistir apenas dizendo: “Você é o novo xerife, sr. 08!”, 

depois disso ele nunca mais foi visto!   
2. Quando Deus disse “Que se faça a luz!”, Cap Nascimento falou: 

“Tá de sacanagem, sr. 01? Tá com medinho do escuro, sr. 01?”  
3. Quando Deus resolveu criar o universo foi pedir permissão ao 

Cap. Nascimento, e ele respondeu: “Senta o dedo nesta 

porra!”.  
4. Cap Nascimento não lê livros, ele bota eles no saco até 

conseguir toda a informação que precisa.  
5. As principais causas de morte no Brasil: 1. Ataque do coração 

2. Cap. Nascimento 3. Câncer. A opção 1 é a maior porque a 
maioria dos bandidos morrem do coração quando vêem o 

capitão.   
6. Cap Nascimento dorme com um travesseiro debaixo da arma.  

7. Cap Nascimento joga Counter Strike de olhos fechados e dá 
head shot em mula sem cabeça!  

8. Cap Nascimento perguntou quanto tempo Deus levaria para 
criar o mundo, Deus disse que levaria 7 dias, então o Cap. 

respondeu: “o Sr. é um fanfarrão, Sr. 01! O Sr. tem dez, DEZ 
segundos!”.   

9. Cap Nascimento apostou queda de braço com o Super-homem 

e quem perdesse teria que usar a cueca por cima da calça.  
10. Cap Nascimento arrancou a cabeça do Highlander a tapas 

“pede pra sair, pede pra sair, pede pra sair”.   
11. A razão de Deus estar no ceu e o diabo no inferno é 

porque o Cap Nascimento está na Terra.   
12. A razão do universo em expansão é porque as galáxias 

estão fugindo do Cap Nascimento.  
13. No dicionário, a palavra “vítima” está definida como 

“aquele que encontra o Cap Nascimento”.  
14. Certa vez, o Cap Nascimento enfiou uma faca em seu 

próprio olho. A faca ficou cega.   
15. O Capeta queria entrar no BOPE, mas Cap Nascimento fez 

ele desistir apenas dizendo: “Sr. 666, o Sr. é o novo xerife!”.   
16. A roupa do Super-homem era preta até o Cap Nascimento 

dizer: “Tira essa roupa preta porque você não é Caveira, vc é 

moleque! MOLEQUE!!!”   
17. Cap. Nascimento nunca fica devendo a ninguém, pois ele 

sempre “põe na conta do Papa”.  
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Um dia quiseram ver quem era o melhor: Macgayver, Jack Bauer, ou 

Cap. Nascimento. 

Chegaram pro Magayver e falaram: 

- A gente soltou um coelho nessa floresta. Encontre mais rápido que 

os outros e você será considerado o melhor! 

Macgayver pegou uma moeda de 5 centavos no chão, um graveto e 

uma pedra e entrou na floresta. Demorou 2 dias pra construir um 
detector de coelhos em floresta e voltou no 3o dia com o coelho. 

Dai chegaram pro Jack Bauer e falaram a mesma coisa. Ele entrou 

correndo na floresta e 24 horas depois apareceu com o coelho. Pediu 
desculpas porque teve q desarmar 5 bombas nucleares, recuperar 15 

armas químicas, escapar de um navio cargueiro que ia pra china e 
matar 100 terroristas pra chegar ate o coelho. 

Dai pediram para o Cap. Nascimento ir buscar o coelho. Se ele 
demorasse menos de 24 horas ele seria o melhor. No que ele 

respondeu: 

- Ta de sacanagem comigo 05? Ce ta de sacanagem comigo ? Você 
acha que eu tenho um dia inteiro pra perder com essa brincadeira 05 

? Tu eh mo-le-que! MO-LE-QUE 05!!! virou-se calmamente para a 

floresta e gritou: 

- Pede pra sair!!! Pede pra sair cambada!!! 

Em menos de 5 segundos já tinha saído da floresta: 300 coelhos, 20 
jaguatiricas, 50 jacarés, 1000 tatus e cotias, o Shrek e o monstro 

fumaça do Lost. 

Dai ele gritou: 

- 02, tem gente com medinho de sair da floresta, 02! 

- 07, traz a 12! 

Nisso o Bin laden saiu da floresta correndo!!! 
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SUDOKU 

    5    6   

  3   9  2     
7  8    3  1  2  5   
3   6    8   7  4  
4  2       3  8  
8  7   9    5   6  

 1  7  4  8    9  2  

   1  6   7    

 4    2      
 

PÉROLAS                     
 
 

“Proseba, Siga” – Flá tentando falar “Prossiga , Seba”. 

 
Reuben pra Popo: ”Você pode ser GP na minha peulá”. Ele queria 

dizer PT... 
 

 “Albuquerque Lins, lá perto de tocantins” – Dê 
 

“Quem morreu da turma do Mc?” – Dê (o papaburguer dê, ele 
morreu de tanto comer hamburguer...) 

 
-Quem é Lula?(sá) 

-o presidente sá.... 
 

Dialogo entre ale e lu: 

-Dente de leite é de leite mesmo? 
-Não, pq se fosse de leite as crianças religiosas não poderiam comer 

carne. 
 

-Pq bolacha de agua e sal não é só de agua e sal? (rê) 
-Pq senão o mar seria um grande bolachão...(nati castellanos) 

 
-Sussa, eu falsofico! Sá 


