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ITON 
ATÉ QUE ENFIM A CHAZIT VOLTOU!  

	  

	  

	  

	  

	  

Primeiro sábado!! 
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Editorial	  

Até	  que	  enfim	  ela	  voltou!	  Nós,	  peilim	  da	  Chazit,	  não	  aguentavamos	  mais	  
ficar	  sem	  fazer	  nada	  divertido	  durante	  os	  sábados!	  
	  
Esse	  semestre	  já	  começou	  irado!	  Com	  muitas	  novidades,	  inclusive	  no	  
Iton!	  #BiavirouRosh!	  
	  
Muito	  animados,	  nós	  da	  vaadat	  Iton,	  preparamos	  várias	  novidades	  que	  
vão	  deixar	  você,	  LINDO	  chanich	  da	  Chazit,	  suuuper	  contente!	  

Um	  semestre	  incrível	  pra	  todos	  nós	  
Chazak	  VêAle	  
Bia,	  
Rosh	  Iton	  2013-‐2	  

	  

	  

	  

	  

                                                                              

No Rodapé dessa edição: Noticias Bizarras 

Bia Thais Paulinha

Michel Rodrigo Pedro

No rodapé desta edição: As notícias mais bizarras que você já viu  
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Quiz 
Qual Membro da Hanagá você seria? 

Após	  uma	  refeição,	  o	  que	  você	  
costuma	  fazer?	  

�	   Dar	  risada	  
♡ Arrotar	  

☆ Qualquer	  tipo	  de	  

movimento	  agitado	  e	  
digestivo	  
☽ Peidar	  

Qual	  filme,	  entre	  esses,	  você	  prefere?	  

�	   Meu	  malvado	  
favorito	  
♡ Cruzeiro	  das	  loucas	  

☆ O	  violinista	  no	  

telhado	  
☽ 007	  

Que	  expressão	  você	  mais	  usa	  no	  seu	  
dia	  a	  dia?	  

�	   Mano...	  
♡ Que	  nojo!	  

☆ Irado!!!	  

☽ Então....	  (seguido	  de	  

uma	  looooonga	  explicação)	  
O	  que	  você	  mais	  gosta	  de	  fazer	  no	  seu	  
tempo	  livre?	  

�	   Mexer	  no	  Facebook	  
♡ Limpar	  o	  quarto	  

☆ Ler	  

☽ Falar,	  falar,	  falar...	  
	  

Qual	  é	  o	  tipo	  de	  música	  que	  você	  mais	  
gosta	  de	  ouvir?	  

�	   Funk	  
♡ Cumbia	  (Espanhol)	  

☆ Judaicas/	  em	  

hebraico	  
☽ MPB	  

Qual	  seria	  sua	  futura	  profissão?	  

�	   Animador(a)	  de	  festa	  
infantil	  
♡ Assistente	  de	  cozinha	  

da	  Ana	  Maria	  Braga	  
☆ Comediante	  

☽ Escritor(a)	  de	  livros	  

de	  auto	  ajuda	  
Qual	  é	  o	  seu	  lugar	  preferido	  da	  Chazit?	  

�	   Sala	  do	  Samy	  
♡ Cozinha	  

☆ Chaziteria	  

☽ Sala	  amarela	  
Qual	  animal	  de	  estimação	  você	  teria?	  

�	   Hamster	  
♡ Tartaruga	  

☆ Cachorro	  

Uma vez na Espanha, fizeram uma competição de cochilo depois do almoço 
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☽ Papagaio	  
Nas	  suas	  férias,	  para	  onde	  você	  
viajaria	  (depois	  da	  machané,	  é	  claro!)?	  

�	   Disney	  
♡ Alemanha	  

☆ Israel	  

☽ Mochilão	  pelo	  Brasil	  
	  

Se	  você	  fosse	  um	  personagem	  de	  
algum	  programa	  de	  TV	  infantil,	  qual	  
você	  seria?	  

�	   Oompa	  Loompa	  
♡ Piu-‐piu	  

☆ Coragem,	  o	  

cão	  covarde	  
☽ Timão	  

Mano,	  
VamoAê	  

Então....	  
Então...	  
Então....	  

Judaísmo!!	  
Virem	  
AMIGOS	  
DA	  CHAZIT	  

Um homem tomou um tiro na cabeça e só descobriu 5 anos depois 

Um homem tomou um tiro na cabeça e só descobriu 5 anos depois 
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Maioria	  �	  à	  Parabéns	  você	  é	  a	  Dani	  Cualhete!	  

Uma	  mistura	  de	  criança	  e	  macho,	  Dani	  possui	  uma	  pilha	  inacreditável	  para	  o	  seu	  
tamanho.	  Com	  a	  competição	  de	  dança	  do	  último	  sábado	  do	  primeiro	  semestre	  
conquistou	  muitos	  chanichim,	  principalmente	  de	  omanim.	  Queremos	  só	  ver	  qual	  vai	  
ser	  a	  sua	  surpresa	  para	  o	  segundo	  semestre!	  	  

Ah,	  e	  se	  alguém	  precisar	  de	  uma	  animadora	  de	  festas,	  já	  sabe	  com	  quem	  contar!	  

	  

Maioria	  ♡  à Parabéns você é a Dé Carlessi! 

Sua	  aparência	  de	  patricinha	  não	  engana	  ninguém,	  pois	  todos	  sabem	  que	  ela	  é	  mais	  
nojenta	  que	  todos	  os	  membros	  da	  hanagá	  JUNTOS.	  Além	  disso,	  seus	  dotes	  na	  cozinha	  
não	  são	  segredo	  pra	  ninguém	  (digo	  na	  hora	  de	  comer).	  E	  se	  você,	  querido	  chanich,	  
gostou	  muuuuito	  dos	  infláveis	  tanto	  no	  dia	  do	  mega	  evento	  quanto	  na	  machané,	  é	  o	  
saco	  dela	  que	  você	  tem	  que	  encher	  para	  ter	  de	  novo!!	  

	  

	  

Maioria ☆à Parabéns você é o Noam!  

Durante	  seu	  Shnat,	  Nono	  teve	  grandes	  perdas,	  mas	  também	  muitos	  ganhos.	  
Explicando	  melhor:	  foi	  deixando	  no	  meio	  de	  seus	  trajetos	  muitas	  banhas,	  mas	  ao	  
mesmo	  tempo,	  adquirindo	  muito	  conhecimento.	  Se	  ele	  já	  era	  fanático	  por	  judaísmo	  

Um cavalo que fugiu de uma fazenda na Alemanha, tomou uma multa de velocidade 



Iton – 6ª Edição	    2013
	  
quando	  foi,	  voltou	  ainda	  mais	  fanático	  e	  pronto	  para	  trazer	  tudo	  isso	  para	  dentro	  da	  
Chazit!	  Mas	  a	  Vaadat	  Iton	  adverte:	  ao	  iniciar	  um	  diálogo	  com	  ele,	  há	  chances	  de	  acabar	  
falando	  apenas	  com	  as	  suas	  mãos	  e	  extremamente	  cansado	  só	  de	  ficar	  observando	  sua	  
hiperatividade!	  	  

	  

	  

Maioria ☽  à Parabéns você é o BR! 

Quando	  tem	  voz,	  BR	  é	  mestre	  na	  arte	  de	  falar,	  falar,	  falar	  e	  não	  falar	  nada	  no	  final	  das	  
contas.	  Se	  destaca	  por	  suas	  habilidades	  corporais,	  se	  mostrando	  um	  ótimo	  professor	  
de	  dança	  nas	  horas	  vagas,	  conhecimento	  que,	  com	  certeza,	  adquiriu	  no	  Shnat.	  Mas	  
não	  só	  nas	  apresentações	  de	  dança,	  BR	  também	  representa	  muito	  bem	  a	  Chazit	  em	  
todos	  os	  aspectos.	  	  

	  

 

 
 
 

Um homem se divorciou de sua mulher porque ela não preparou sua comida predileta 
na Páscoa
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Minutinho da Notícia...  
 
 

 

. 

.  

 

 

O Barcelona fez um tour pela paz no Oriente 
Médio. O craque brasileiro, Neymar, e 
argentino, Messi foram ao Kotel e depois 
passaram num hospital em Tel Aviv para 
visitar crianças com câncer. Antes disso, o 
time fez oficinas de futebol com crianças 
palestinas. 

Embaixadas e consulados americanos de todo 
o mundo fecharam essa semana com medo 
de um possível ataque terrorista. 
Parlamentares disseram que seria um ataque 
maior do que o 11 de setembro. Ninguém 
sabe ao certo o que vai ser e qual o alvo, mas 
sabem que o responsável é o grupo terrorista 
Al-Qaeda. 

A conversa por um possível acordo de paz 
entre Israel e Palestina recomeçou. A 
expansão dos assentamentos continua a 
ser um dos maiores obstáculos para as 
duas partes em conflito. 
A conversa estava paralisada desde 
setembro de 2010, quando Israel se 
recusou a a manter o congelamento da 
construção de novos assentamentos nos 
territórios palestinos. 

Um terrorista que viu sua foto de procurado efoi até a polícia para pegar a recompensa 
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Qual	  vai	  ser	  a	  
delícia	  que	  vai	  
ter	  hoje	  no	  
barzinho??	  

Um jovem de 23 anos mudou seu nome para "Tyrannosaurus Rex" 
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- Saudades da Machané! 
 
- as calorias consumidas 
no Barzinho 
 
- a vontade dos bonim 
beit de irem para o Shnat 
 

- Saudades dos madrichim 

 
- Vontade de ir pra escola 

 
- a quantidade de cabelos 
do zé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salão usa excremento em tratamento de pele 

Horizontal	  
4.	  Um	  sentimento	  
5.	  Nosso	  país	  
6.Scheliach	  
7.	  Belga,	  Bia,	  Fuks,	  VVV,	  
Sharon,	  Flora	  
	  
Vertical	  
1.	  Guizbarit	  
2.	  Sapecas	  
3.Outro	  Snif	  
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Meninas	  de	  Neurim-‐	  VENENOSAS	  
Nitzanim	  Ostentação,	  	  

Leon	  Grinberg,	  	  

E
N
Z
O
	  
O
M
A
N
I
M	  

Restaurante do japão tem no lugar  das cadeiras, privadas 
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As verdades sobre os Chuguim 

Shovavim:	  dani	  cu	  e	  rafa,	  o	  chug	  que	  faz	  bullying	  
com	  sua	  merakezet,	  debão..	  essa	  daí	  sofre!	  

Solelim:	  se	  a	  gente	  fosse	  juntar	  a	  jaddy,	  o	  
Zé,	  a	  lari	  e	  a	  deia	  em	  uma	  pessoa	  só,	  seria	  
uma	  caipira	  grossa	  que	  sabe	  mexer	  em	  
câmeras	  e	  é	  madricha	  de	  Amelim	  também!	  

	  

Omanim:	  o	  chug	  fofoca	  comandado	  pela	  Luci,	  
com	  o	  Timmy	  que	  faz	  tudo,	  a	  Vicky	  fresquinha	  e	  
a	  Teté	  vida	  loka	  

	  

Guiborim:	  a	  Bia	  com	  sua	  risada	  maléfica	  faz	  a	  
cúpula	  2011,	  Belga	  e	  Dé	  Erdman,	  se	  perder	  nos	  
pensamentos	  

	  

Homem é filmado limpando o rosto com cédula de 50 euros 
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Kovshim:	  o	  imperador	  se	  aposentou!	  Agora,	  será	  que	  o	  Yuri	  
toma	  esse	  lugar?	  Ou	  a	  Ziza	  vai	  aparecer	  com	  o	  poder	  feminino	  
e	  mostrar	  pro	  Joe	  e	  pro	  Yuri	  quem	  manda?!	  

	  

Nitzanim:	  Paulinha,	  Rick,	  Flora	  e	  Dani	  Cu,	  o	  chug	  mais	  
desfocado	  da	  chazit!	  Impossível	  manter	  uma	  conversa	  inteira	  
com	  eles!	  

	  

Neurim:	  Tamy	  e	  Fuks,	  a	  dupla	  dinâmica	  e	  inseparável	  (pelo	  3º	  
semestre	  seguido!).	  A	  Paty	  que	  se	  cuide	  na	  mão	  desses	  dois	  
loucos!	  

	  

Mordim:	  quer	  chug	  mais	  diversificado	  que	  esse?	  Temos	  a	  
gótica	  (Sharon),	  o	  quase	  médico	  (Vvv)	  e	  o	  rosh	  chinuch	  no	  
meio	  disso	  falando	  de	  judaísmo	  (Noam).	  

	  

Funcionário é demitido após foto deitado sobre pães em restaurante 
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Onde está Wally?

Ofakim:	  o	  chug	  mais	  falante	  da	  chazit!	  O	  fiks	  e	  o	  henry	  ficam	  
disputando	  quem	  fala	  mais	  e	  no	  meio	  disso,	  tem	  a	  carlessi	  com	  
sua	  voz	  irritante!	  

	  

Amelim:	  concentração	  do	  shnat	  2012...	  chega	  a	  ser	  um	  desafio	  
para	  os	  chanichim	  aguentarem	  tanta	  pilha	  (às	  vezes	  até	  demais!)	  

Companhia de energia ameaça cortar luz de poste por não pagar a conta 
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“Todos	  os	  dias	  quando	  acordo	  
Não	  tenho	  mais	  
O	  tempo	  que	  passou	  
Mas	  tenho	  muito	  tempo	  
Temos	  todo	  o	  tempo	  do	  mundo”	  (	  Tempo	  Perdido,	  Renato	  Russo)	  

	  

	  
	  	  	   	   Em	  junho	  estouraram	  manifestações	  que	  se	  iniciaram	  em	  São	  Paulo	  e	  
expalharam-‐se	  por	  todo	  o	  Brasil,	  desde	  as	  grandes	  capitais	  às	  pequenas	  cidades	  de	  interior.	  Mas,	  
o	  que	  foi	  responsável	  pela	  explosão	  de	  um	  movimento	  quase	  nunca	  visto	  no	  Brasil,	  onde	  a	  
população	  é	  e	  está	  afastada	  da	  política?	  E	  será	  mesmo	  que	  a	  frase	  “	  O	  Gigante	  acordou”	  pode	  
ser	  verdadeira?	  
	  	   	   A	  Tarbutagem	  vai	  tentar	  falar	  um	  pouco	  sobre	  esses	  dois	  aspectos.	  Diferente	  do	  
que	  muitos	  possam	  tender	  a	  pensar,	  as	  Manifestações	  não	  simplesmente	  brotaram.	  Elas	  são	  
fruto	  de	  Movimentos	  Sociais	  iniciados	  nas	  décadas	  de	  1960	  e	  1970,	  do	  crescimento	  econônimico	  
e	  social	  do	  Brasil	  que	  não	  somente	  permitiu	  o	  acesso	  de	  maior	  parte	  da	  população	  à	  informação	  
e	  à	  internet,	  como	  melhorou	  o	  nível	  socioeconômico	  de	  uma	  parcela	  da	  população,	  que	  antes	  
gastava	  quase	  todo	  o	  salário	  em	  produtos	  essenciais	  à	  sobrevivência	  como	  comida	  e	  casa.	  Em	  
outras	  palavras,	  a	  classe	  média	  brasileira	  aumentou.	  Essa	  melhora	  demonstrou	  a	  realidade	  
brasileira.	  Quando	  todos	  já	  estavam	  fartos	  da	  ineficiência	  governamental,	  o	  preço	  do	  ônibus	  
aumentou,	  atingindo	  a	  classe	  trabalhadora,	  e	  as	  primeira	  manifestações	  foram	  reprimidas	  pela	  
polícia,	  lembrando	  aquele	  período	  da	  Ditadura	  Militar.Resultado:	  boom,	  explodiram	  as	  vozes	  
contidas.	  
	  	   	   Composto	  por	  ampla	  maioria	  de	  manifestantes	  com	  pelo	  menos	  Ensino	  Médico	  
completo,	  com	  participação	  de	  muitos	  novatos(46%	  participavam	  pela	  primeira	  vez	  de	  uma	  
manifestação)	  e	  de	  diversas	  camadas	  da	  sociedade,	  as	  marchas	  de	  junho	  acreditavam	  no	  início	  
de	  uma	  mudança	  profunda	  no	  cenário	  nacional,	  e	  seria	  verdade?	  
	  	   	   Não	  apenas	  parte	  da	  população	  que	  não	  apareceu	  descrê	  em	  mudanças	  por	  
manifestações,	  como	  quase	  70%	  acreditam	  que	  tudo	  o	  que	  ocorreu	  em	  Junho	  e	  Julho	  em	  nada	  
resultará.	  A	  população	  brasileira	  ainda	  não	  enxerga	  a	  força	  que	  possui,	  e	  espera	  um	  milagre	  
brasileiro.	  Infelizmente	  ainda	  há	  muito	  a	  melhorar:	  seja	  na	  habilidade	  e	  quantidade	  de	  líderes,	  
seja	  no	  engajamento	  da	  população	  em	  geral,	  seja	  na	  organização	  de	  movimentos.	  A	  boa	  notícia	  
é	  que	  estamos	  no	  caminho	  certo,	  que	  os	  brasileiros	  foram	  às	  ruas	  ano	  passado	  no	  RIO	  +20,	  esse	  
ano,	  e	  tomara	  que	  ano	  que	  vem,	  esperemos	  que	  a	  energia	  de	  mudança	  não	  acabe	  e	  
aprendamos	  cada	  vez	  mais	  a	  nos	  articular	  para	  tornar	  este	  um	  país	  mais	  igual,	  mais	  justo	  e	  mais	  
humanitário.	  E	  sim,	  a	  educação	  faz	  diferença.	  	  

	   	  

Tarbutagem 

VEM	  PRA	  RUA	  

Garotinho de 4 anos é reeleito 'prefeito' de cidade turística nos EUA 


