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65 dias pro 
Shnaaaaaat 



Aeee, 
 
chegamos ao final do ano! Despedida de uns (2011), um 
até logo para outros(2014) ... 
 
Esperamos que tenham gostado das edições do iton, e 
fechamos o ano com um aperto no coração(afinal, vamos 
ficar 17 dias sem nos ver). Maaaas calma, que tudo 
isso acaba quando chegar a incríveeeeeel:  
MACHANÉ Kaitz! 
 
Quero ver todo mundo lá! 
Chazak VeAlê, 
Bia 
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Uma	  das	  tradições	  mais	  conhecidas	  durante	  as	  noites	  de	  
Chanucá,	  principalmente	  entre	  as	  crianças,	  é	  jogar	  
sevivon.	  
Acredita-‐se	  que	  o	  costume	  tenha	  surgido	  na	  época	  dos	  
macabeus.	  Quando	  o	  rei	  Antíoco	  IV	  tentou	  eliminar	  o	  
judaísmo,	  declarando	  guerra	  contra	  o	  espírito	  judeu,	  
proibiu	  o	  estudo	  da	  Torá	  .	  A	  solução,	  então,	  foi	  fazê-‐
lo	  clandestinamente.	  As	  crianças	  estudavam	  tendo	  nas	  mãos	  
sevivons;	  assim,	  se	  fossem	  descobertas	  pelas	  autoridades,	  
poderiam	  alegar	  que	  estavam	  reunidas	  para	  jogar.	  
	  O	  sevivon	  como	  todo	  pião,	  tem	  quatro	  lados	  e	  em	  cada	  lado	  há	  uma	  
letra	  em	  hebraico	  	  que	  é	  a	  inicial	  de	  uma	  palavra.	  Juntas,as	  
quatro	  compõem	  uma	  frase.	  Numa	  das	  faces	  está	  o	  nun,	  inicial	  da	  
palavra	  ness,	  ou	  "milagre";	  em	  outra	  o	  guimel,	  primeira	  letra	  de	  
gadol,	  que	  significa	  "grande";	  na	  terceira	  face	  do	  sevivon	  
aparece	  o	  hei,	  primeira	  letra	  de	  hayá,	  que	  significa	  houve;	  e,	  na	  
quarta	  face,	  shin,	  inicial	  de	  sham,	  que	  significa	  "lá".	  Juntas	  
representam	  a	  frase:	  "Ness	  gadol	  hayá	  sham"	  ou	  seja,	  "um	  grande	  
milagre	  houve	  lá",	  fazendo	  referência	  à	  Terra	  de	  Israel,	  onde	  o	  
milagre	  de	  Chanucá	  de	  fato	  ocorreu.	  

- a ansiedade pra machané 
kaitz #17dias!! 
 
- o número de piadas de 
tricolor, depois da derrota da 
ponte no morumbi 
 
- rania feminina. Mulheres são 
melhores em geral… 

- e vai dar um abraço no Shnat 
2011, porque hoje é o �ltimo 
s�bado de Chazit da vida 
deles! 
 
- pro porão e escreve o teu 
nome na parede 
 
- pra piscina, que vai ser �de 
molhar!(aeeeee) 

Chanucá 



	  

	  



	  

	  

Sua Voz 
A	  paixão	  pela	  curiosidade	  

O	  que	  conto	  aqui,	  nada	  há	  de	  criação.	  Uma	  vivência	  que	  
importunou	  minhas	  reflexões	  a	  ponto	  de	  partilhá-‐la	  aqui.	  	  

Corria,	  junto	  a	  um	  companheiro,	  para	  o	  ponto	  de	  ônibus	  às	  
6	  da	  tarde	  de	  uma	  segunda-‐feira.	  A	  chuva	  ultrapassava	  
meus	  sapatos	  de	  pano	  fajuto	  e	  alcançava	  minhas	  meias	  
encharcadas	  que	  me	  fazia	  correr	  de	  uma	  maneira	  bem	  
exótica.	  O	  alívio	  de	  quando	  cheguei	  a	  cobertura	  precária	  
do	  ponto	  me	  frustrou	  com	  a	  lotação	  daquele	  minúsculo	  
espaço.	  Acabei	  encontrando	  uma	  curta	  separação	  entre	  duas	  criaturas.	  	  

A	  posição	  que	  fui	  obrigado	  a	  ocupar,	  me	  forçou	  escutar	  uma	  conversa	  inusitada	  e	  envolvente.	  
Via	  a	  face	  de	  uma	  moça	  dirigindo	  palavras	  com	  uma	  pronúncia	  provavelmente	  asiática,	  para	  
uma	  interlocutora,	  provavelmente	  castelhana,	  da	  qual	  meu	  olhar	  não	  alcançava	  as	  feições.	  O	  
que	  conseguia	  captar	  daquele	  ser	  eram	  apenas	  as	  palavras.	  Acho	  que	  ‘apenas’	  é	  um	  insulto,	  
porque	  a	  tagarelice	  dela	  não	  era	  pouca.	  	  

Aquela	  expressão	  cativante	  me	  fez	  pregar	  os	  olhos	  no	  som	  que	  saía	  daquela	  boca	  misteriosa	  e	  
provavelmente	  atraente.	  Nem	  escutava	  mais	  o	  papo	  com	  minha	  companhia.	  Agora	  a	  
companhia	  era	  outra:	  a	  voz	  da	  fascinante	  jovem	  que	  via	  sair	  da	  misteriosa	  boca,	  acompanhada	  
de	  gestos	  muito	  simpáticos.	  Não	  escutava	  mais	  o	  que	  ela	  falava,	  mais	  sim	  a	  maneira	  agradável	  
de	  como	  o	  falava.	  

Todo	  esse	  mistério	  não	  me	  segurou	  por	  muito	  tempo.	  Logo,	  a	  curiosidade	  era	  tanta,	  que,	  
mesmo	  no	  espaço	  pequeniníssimo,	  eu	  esbarrava	  nos	  sujeitos	  ao	  meu	  lado,	  para	  tentar	  descobrir	  
que	  rosto	  estava	  por	  trás	  daquela	  prosa.	  Agora,	  aquela	  mente	  fascinada	  estava	  querendo	  se	  
colocar	  no	  lugar	  de	  um	  animal	  másculo	  para	  avaliar	  a	  aparência	  da	  fêmea.	  	  

Foi	  neste	  instante	  que	  outro	  som	  tomou	  meus	  tímpanos.	  As	  rodas	  do	  ônibus	  escorregavam	  no	  
asfalto,	  fazendo	  um	  ruído	  agudo,	  que	  me	  obrigou	  a	  entrar,	  contra	  minha	  vontade.	  Se	  
dependesse	  do	  meu	  anseio,	  eu	  ficaria	  lá	  até	  cessar	  minha	  curiosidade	  e	  ver	  aquele	  misterioso	  
rosto.	  

Não	  consegui	   descobrir.	  Mas,	  o	  ônibus	  vazio	  me	  questionou	  se	  eu	  
realmente	   precisa	  ter	  em	  mente	  a	  face	  da	  moça.	  Se	  o	  amável	  era	  
sua	   tagarelice,	  para	  que	  belas	  feições?	  Minha	  paixão	  era	  

com	  sua	  tagarelice.	  E	  a	  irracionalidade	  natural	  e	  
instintiva	  machista	  apenas	  impedia	  minha	  paixão	  
para	  com	  os	  enigmas	  verdadeiramente.	  

..apaixonantes.	  



	  

Um homem em Mato Grosso do Sul recebeu 
sua fatura de televisão com o nome de ‘’otário 
chorão’’ após pedir um desconto em uma 
ligação, já que tinha visto um plano parecido 
com o seu por um preço menor. Dois 
funcionários da Claro foram demitidos. E você? 
O que faria se recebesse uma conta assim? 

Minutinho da notícia 

Dicionário Oxford elege ‘’selfie’’ a palavra do ano 

A palavra ‘’selfie’’ que significa foto de si 
mesmo, foi eleita a palavra em inglês do 
ano pelo dicionário Oxford. Os editores 
do dicionário disseram que a palavra hoje 
é muito utilizada no mundo inteiro. Outras 
palavras e expressões concorreram ao 
posto de palavra do ano, como ‘’twerk’’ e 

‘’binge-watch’’, que significa passar muito tempo assistindo 
televisão. 

Cruzeiro é o campeão brasileiro de 2013!	  

Com a derrota do Atlético Paranaense e a vitória sobre o Vitória, o 
Cruzeiro sagrou-se campeão brasileiro de 2013 depois de dez 
anos de jejum com quatro rodadas de 
antecedência. Parabéns ao Cruzeiro!	  

Cliente da Claro pede desconto em fatura e é 
chamado de ‘’Otário Chorão’’ 



	  	   Muito	  antes	  das	  oito	  velas,	  muito	  antes	  da	  revolta	  dos	  
macabeus,	  a	  história	  de	  Chanuka	  esboçava	  seu	  início.	  
	  	   Diferente	  do	  que	  muitos	  pensam,	  a	  conquista	  de	  
Jerusalém	  pelo	  macedônico	  Alexandre,	  O	  Grande(	  em	  332	  
antes	  da	  Era	  Comum),	  não	  impediu	  que	  as	  populações	  que	  lá	  viviam	  de	  continuar	  
com	  sua	  cultura,	  devido	  à	  política	  de	  liberdade	  cultural.	  Mesmo	  com	  a	  subdivisão	  
do	  império	  entre	  seus	  três	  generais	  e	  a	  incorporação	  de	  Israel	  ao	  território	  da	  
dinastia	  ptolomaica,	  a	  situação	  permaneceu.	  A	  imposição	  da	  cultura	  helenística	  
(junção	  da	  grega	  com	  a	  persa,	  a	  egípcia	  e	  outras	  de	  origem	  oriental)	  apenas	  
aconteceu	  quando	  a	  dinastia	  selêucida	  (descendente	  de	  outro	  general	  de	  
Alexandre)	  tomou	  Jerusalém,	  transformando	  o	  Templo	  em	  altar	  aos	  deuses	  
helenísticos	  e	  proibindo	  não	  apenas	  a	  leitura	  da	  Tora	  como	  qualquer	  manifestação	  
da	  cultura	  judaica.	  
	  	   Contra	  essa	  dominação,	  os	  macabeus	  rebelaram-‐se.	  Mesmo	  em	  menor	  
número,	  com	  um	  exército	  de	  camponeses	  e	  menos	  armados,	  eles	  venceram.	  Hoje,	  
séculos	  após,	  seus	  esforços	  parecem	  em	  segundo	  plano	  perante	  o	  milagre	  do	  óleo	  
de	  azeite	  que	  manteve	  a	  menorá	  acesa	  por	  8	  dias.	  Chanuká	  é	  a	  festa	  das	  luzes,	  da	  
Chanukiá	  e	  menos	  da	  libertação	  e	  isso	  mostra-‐nos	  como	  essa	  ópossui	  muito	  a	  
ensinar-‐nos.	  
Apesar	  de	  clichê,	  é	  verdade:	  a	  vida	  não	  é	  fácil	  -‐	  e	  essa	  é	  uma	  de	  suas	  belezas.	  
Quantos	  desafios	  aparecem	  toda	  hora?	  Um	  amor	  pretendido,	  um	  briga	  com	  um	  
amigo,	  uma	  prova,	  um	  vestibular,	  um	  desejo	  pessoal,	  um	  momento	  de	  tristeza	  ou	  
desesperança,	  um	  período	  de	  solidão.	  Quanto	  mais	  difícil,	  mais,	  no	  fundo	  de	  nós	  
mesmos,	  esperamos	  por	  um	  milagre,	  uma	  ajuda	  divina,	  sentimo-‐nos	  incapazes	  e	  
simplesmente	  esperamos,	  esperançosos	  por	  algo.	  
	  	   O	  modo	  como	  lembramos	  de	  Chanuká	  demonstra	  quanto	  valorizamos	  forças	  

sobrenaturais	  e	  desvalorizamos	  nossas	  próprias	  capacidades.	  Ao	  mesmo	  tempo,	  

Chanuká	  mostra	  o	  contrário:	  os	  macabim	  talvez	  sejam	  o	  maior	  milagre,	  foram	  eles	  

quem	  enfrentaram	  o	  aparente	  impossível	  e	  venceram,	  por	  causa	  deles	  temos	  

Chanuká	  para	  contar,	  por	  causa	  deles,	  possivelmente,	  melhor	  resistimos	  ao	  tempo.	  

Os	  maiores	  milagres	  são	  realizados	  pelos	  que	  tentam	  e	  tentam	  aqueles	  que	  

confiam	  em	  si	  e	  estão	  preparados	  para	  perder	  e	  seguir	  adiante,	  estão	  preparados	  a	  

não	  desistir.	  O	  medo	  e	  o	  sentimento	  de	  incapacidade	  sempre	  existiram	  e	  existirão,	  

e	  para	  realizar	  e	  viver	  muitas	  vezes	  precisarão	  ser	  vencidos.	  Avante!	  

Tarbutagem 



	  	  Previsões  de fim de ano 

Shovavirgem	  	  

Se	   a	   primeira	   foi	   irada,	   a	   segunda	   machané	   dos	  
shovavirgianos	  será	  melhor	  ainda!	  A	  previsão	  para	  
os	   fofinhos	   da	   Chazit	   é	   de	   uma	   machané	   com	  
muuuuuuita	   diversão,	   peulót	   de	   sujar,	   doces	   e,	   é	  
claro,	   conteúdo!	   Os	   madrichim	   estão	   mega	  
animados…	  muitas	  surpresas	  virão	  por	  aí!	  

	  

Solelibra	  	  

Os	   solelibras	   podem	   esperar	   por	   uma	   machané	  
irada,	  preparada	  com	  muito	  amor	  e	  carinho	  pelos	  
seus	   madrichim,	   com	   tudo	   aquilo	   que	   eles	   mais	  
gostam:	  peulót	  de	  sujar,	  piscina,	  doces	  e…	  só	  indo	  
na	  machané	  para	  descobrir	  o	  resto!	  

Omacórnio	  	  

Os	   astros	   nos	   dizem	   que	   as	   peulót	   serão	   das	  
mais	   variadas,	   todas	   muuuuito	   iradas!	  
Portanto,	   é	   melhor	   que	   os	   omacornianos	  
levem	   pilha	   de	   sobra	   para	   a	   machané	   e	   que	  
preparem	   seus	   estômagos,	   pois	   muitas	  
especiarias	  deliciosas	  virão	  por	  aí!	  	  
	   Guibogêmeos	  	  

Nada	   mais	   merecido	   do	   que	   manhãs	   com	  
banana	  e	  pão	  na	  chapa	  e	  noites	  musicais	  com	  
o	  shiron!	  Seus	  madrichim	  estão	  mega	  pilhados,	  
cheios	   de	   novidades...	   Os	   guibogeminianos	  
devem	   se	   preparar	   para	   uma	   machané	   com	  
peulót	   animais,	   recheadas	   de	   muitas	  
gostosuras	  (literalmente)!	  	  
	  Kovshitouros	  	  

	  
Ao	  que	   tudo	   indica,	   ao	   final	   de	   um	   looongo	  
semestre	   de	   estudos,	   os	   kovshitaurinos	  
poderão	  aproveitar	  cada	  segundo	  das	  peulót	  
mais	   piradas	   já	   feitas	   pelos	   seus	  madrichim!	  
Será	   que	   a	   machané	   vai	   dar	   conta	   da	  
inquietação	   desses	   chanichim?	   Eles	   que	   se	  
cuidem!	  	  
	  



	  	  

Nitzáries	  	  
	  
Os	  nitzarianos	  podem	  se	  preparar	  para	  uma	  machané	  
inesquecível,	   com	  muuuuita	   diversão	   e	   aprendizado!	  
Iom	  laila,	  sacanim,	  cross,	  ataque,	  gadná,	  doces…	  o	  que	  
mais	   eles	   poderiam	   pedir	   aos	   astros?!	   Se	   preparem,	  
pois	  deu	  a	  louca	  nos	  madrichim!	  	  
	  

Neuritários	  	  
	  
Para	   fechar	   o	   ano	   com	   chave	   de	   ouro,	   os	  
neuritarianos	   devem	  se	  preparar	   pra	  uma	  machané	  
repleta	   de	   momentos	   marcantes,	   com	   peulót	  
inovadoras	  e	   sensacionais!	  Além	  do	  mais,	   é	  melhor	  
que	   eles	   fiquem	   de	   olhos	   bem	   abertos	   na	   shmirá,	  
pois	   os	   atacantes	   prometem	   vir	   com	   tudo,	   quando	  
eles	  menos	  imaginarem...	  	  

Mordeixes	  	   	  
	  
Após	   sua	   última	   machané	   de	   julho,	   os	  
mordeixes	   não	   perdem	   por	   esperar	   pela	   de	  
dezembro!	   Fizemos	   algumas	   consultas,	   e	   é	  
indicado	   que	   eles	   levem	   roupas	   extras	   para	  
sujar…	   nunca	   se	   sabe	   quando	   haverá	   um	  
ataque	  surpresa,	  uma	  gadná-‐sacanim,	  ou	  um	  
medinho	  a	  mais	  no	  iom	  laila…	  	  

Ofakâncer	  	  
	  
O	   chodesh	   já	   está	   ganho,	   mas	   os	  
ofakancerígenos	  nem	  podem	  imaginar	  as	  novas	  
estratégias	   adotadas	   pelos	   atacantes!	   Além	  de	  
muitos	   doces	   para	   dar	   aos	   atacantes,	   não	   se	  
esqueçam	  de	   levar	   pilhas	   de	   roupa	  para	   sujar!	  
Sua	  penúltima	  machané	  de	  dezembro	  promete	  
trazer	  momentos	  inesquecíveis!	  	  
	   Ameleão	  	  

Nessa	   última	   machané	   de	   chanichut	   os	  
ameleoninos	   devem	   se	   preparar	   para	   grandes	  
emoções!	  Muita	   pilha,	   garra	   e	   união	  parecem	  vir	  
por	   aí,	   seguidas	   das	   peulót	   mais	   incríveis	   da	  
história!	  Parece	  que	  os	  astros	  estão	  a	  seu	  favor	  e,	  
ao	  que	  tudo	  indica,	  o	  ataque	  já	  está	  ganho!	  



	  	  

Ligia amelim 16 
 
1- Qual o melhor horário para o banho ?   
antes do cross 
2- Qual a melhor peula para você ? 
peula de sujar 
3- Qual a melhor atividade noturna ? 
A melhor atividade noturna é o ataque ! Vamo 
ganha 
4- Qual o lugar que fica do corpo que fica 
mais sujo depois do cross ? 
atrás da orelha 
5- Qual serio o doce mais gostoso para ter 
na machane ? 
o doce ideal é kit kat 

3X4 CHANICHIM 

Nachim Mordim 
 
1- Qual o melhor horário para o 
banho ? 
De madrugada quando a água é quente 
2- Qual a melhor peula para você ? 
De sujar 
3- Qual a melhor atividade noturna ? 
iom laila. 
4- Qual o lugar que fica do corpo que 
fica mais sujo depois do cross ? 
dento da orelha 
5- Qual serio o doce mais gostoso 
para ter na machane ? 
esticadinho 



	  	  

Chulé amelim 
 
1- Qual o melhor horário para o banho ? 
depois da shimira 
2- Qual a melhor peula para você ? 
peula de canibal 
3- Qual a melhor atividade noturna ? 
iom laila com o Zé 
4- Qual o lugar que fica do corpo que 
fica mais sujo depois do cross ?  
o que fica mais sujo é o meu bumbum( 
hihihihi) 
5- Qual serio o doce mais gostoso para 
ter na machane ? 
banana com leite condensado( se existisse 
uma bala com esse sabor, huuum) 

Sara e Naty – omanim 
 
1- Qual o melhor horário para o 
banho ? 
depois da peula de sujar 
2- Qual a melhor peula para você ? 
de sujar 
3- Qual a melhor atividade noturna 
? 
ataque 
4- Qual o lugar que fica do corpo 
que fica mais sujo depois do cross 
? 
cabelo 
5- Qual serio o doce mais gostoso 
para ter na machane ? 
sonho de valsa 



MOTIVOS PARA IR PRA 
MACHANÉ 

1- Depois de um longo ano de estudos, quem não quer passar 6 dias em 
um sítio com os melhores madrichim do mundo, pegando uma 
corzinha?? 

2- Todos nós estamos cansados de noites bem dormidas, sem diversão 
(ou medo) nenhum...como não ficar ansioso pro ataque, gadná ou iom 
laila?  

3- Aprender sentado em uma cadeira às vezes cansa né? Então vem pra 
machané, e lá você irá aprender muuuuuuuitas coisas legais com peulot 
iradas!!!  

4- Matar as saudades da piscina gelada do Vips em um dia de muito 
calor...  

5- Banana com leite condensado e pão na chapa do Vips, hmmmmm..  
6- Passar 6 dias seguidos com a sua kvutzá, vivenciando histórias que 

com certeza vão te fazer rir muuuuuuuito quando lembrar!  
7- Passar uma tarde atípica no cross, isto é, na lama! Essa é a sua 

chance de se vingar daquele madrich que te assustou no iom laila, ou 
roubou sua bandeira no ataque...  

8- Dançar harkadá depois do almoço na pracinha 
 



 

O QUE FAZER EM DEZEMBRO ANTES DA MACHANÉ??? 
-‐FUTPORÃO:	  O	  esporte	  mais	  tradicional	  da	  chazit	  está	  ai	  para	  queimar	  
todas	  as	  calorias,	  que	  você	  precisa	  perder	  pra	  chama	  atenção	  daquela	  
garota(o)	  que	  você	  tá	  afim	  de	  chama	  atenção	  na	  machané,	  o	  porão	  
normalmente	  rola	  todas	  as	  sextas,	  mais	  informações	  BR	  E	  JOE	  

	  

-‐MUSEUS	  E	  EXPOSIÇÕES:	  Em	  São	  Paulo	  existem	  diversas	  exposições	  e	  
museus	  super	  legais	  todos	  os	  dias	  e	  vale	  a	  pena	  conferir!	  ,	  fica	  a	  dica	  a	  
exposição	  do	  diretor	  Stanley	  Kubrick	  no	  Museu	  de	  Imagem	  e	  Som(MIS)	  

	  

-‐	  FESTIVAL	  CARMEL:	  Imaginem	  danças	  iradas,	  gente	  do	  mundo	  inteiro(	  
inclusive	  de	  outros	  snifim	  da	  Chazit),	  	  e	  a	  INCRIVEL	  DANÇA	  DA	  CHAZIT	  e	  tudo	  
isso	  em	  um	  só	  lugar!,	  sim	  no	  fim	  de	  semana	  do	  dia	  13,14	  e	  15	  de	  Dezembro	  vai	  
rola	  esse	  incrível	  festival!	  Mais	  informações	  com	  Aline	  e	  Paulinha	  da	  Machol!	  

-‐	  RECUPERAÇÃO	  NA	  ESCOLA:	  Você	  que	  boiou	  durante	  	  o	  ano	  na	  escola	  
porque	  ficou	  admirando	  as	  fotos	  do	  AMEL	  GUGA	  NO	  FACE	  E	  NO	  INSTA,	  a	  
Chazit	  tem	  uma	  solução!,	  o	  projeto	  MORÉ	  MADRICH	  ta	  aí	  pra	  da	  uma	  ajuda	  pra	  
quem	  está	  mal	  das	  pernas	  nas	  notas.	  Incríveis	  e	  inteligentes	  madrichim	  só	  pra	  
você!	  

Ouuu você pode 
criar uma foto 
incrível pro 
concurso da 
Tikshoret!!! 



 	  

PÉROLAS	  DA	  MACHANÉ	  
TODA	  MACHANÉ	  TEM	  ALGUMA	  COISA	  QUE	  MARCA,	  ALGUMA	  ATIVIDADE	  
OU	  ALGO	  FEITO	  POR	  ALGUÉM	  QUE	  FICA	  NA	  ETERNA	  MEMÓRIA,	  ENTÃO	  
ESTAMOS	  AQUII	  PRA	  LEMBRAR	  ALGUMAS	  COISAS:	  

-‐	  EXISTE	  UMA	  COISA	  QUE	  É	  DESEJADA	  POR	  TODAS	  AS	  GAROTAS	  DA	  MACHANÉ:	  O	  
CASEIRO	  RENAN.	  FAZ	  TANTO	  SUCESSO	  COM	  AS	  MENINAS	  DA	  MACHANÉ,	  QUE	  ALGUNS	  
MENINOS	  FICAM	  COM	  INVEJA(	  COF	  COF	  GUGA)	  
-‐	  SHMIRÁ:	  TEM	  MUITA	  GENTE	  QUE	  TORCE	  PRA	  NÃO	  TÁ	  NESSA	  LISTINHA	  ,	  MAS	  
ALGUNS	  GAROTOS	  COMO	  KIKI(OFAKIM),	  LERNER(	  AMELIM),	  BARZA(AMELIM),	  
DYLAN(NITZANIM)	  IMPLORAM	  PROS	  SEUS	  MADRICHIM	  PRA	  PEGAREM	  OS	  MESMOS	  
HORÁRIOS	  QUE	  AS	  FOFAS	  DE	  NEURIM,	  AS	  DESEJADAS	  DE	  MORDIM,	  AS	  COCOTAS	  DE	  
OFAKIM	  E	  CLARO	  AS	  AMEBOLOTAS..	  

-‐	  DONA	  LOURDES:	  ESSA	  SORRIDENTE	  SENHORA	  TRABALHA	  NA	  COZINHA	  DO	  SITIO	  
VIPS	  E	  É	  A	  COISA	  MAIS	  FOFA:	  LIMPA	  O	  QUARTO,	  DESENTOPE	  PRIVADA,	  ARRUMA	  
CAMA,	  ESQUENTA	  LEITINHO,	  	  AJUDA	  NO	  IOM	  LAILA,	  FICA	  A	  DICA	  SE	  ESTIVER	  COM	  
FOME	  DURANTE	  A	  MACHNÉ,	  FALA	  COM	  ELA	  QUE	  ELA	  DÁ	  UM	  JEITO.	  

-‐	  CROSS:	  DESEJADO	  POR	  MUITOS,	  ODIADO	  POR	  POUCOS!	  SIM,	  EXISTE	  GENTE	  QUE	  NÃO	  
GOSTA	  DESSA	  PEULÁ	  (cof	  cof	  BARZA	  cof	  cof	  JU	  CHARAK)	  .REZA	  A	  LENDA	  DE	  QUE	  
QUEM	  NÃO	  VAI	  PRO	  CROSS	  É	  SEQUESTRADO	  MUAHAHAHAHAH	  

-‐E	  VOCÊ	  QUE	  TÁ	  AFIM	  DE	  UMA	  GATINHA	  /	  GATINHO,	  A	  MACHANÉ	  PROPÕE	  UM	  
ESPAÇO	  SÓ	  PRA	  VOCÊ	  ATRAS	  DA	  PISCINA	  A	  PARTIR:	  DA	  3:00	  AM(	  LUGAR	  RESERVADO	  
PROS	  AMASSOS	  HEHEHEH)	  

-‐	  QUER	  PERDER	  UNS	  KILOS	  NA	  MACHANÉ?	  OS	  AMELIM	  ADORAM	  TRILHAS	  PARA	  
EMAGRECER.	  ENTÃO	  SE	  VOCÊ	  QUISER	  FAZER	  UMA	  TRILHA,	  PODE	  FALA	  COM	  
QUALQUER	  AMEL	  

-‐OS	  CAMPEÕES	  DO	  CHODESH,	  OFAKIM	  SÃO	  ESPECIALISTAS	  EM	  ESPORTES.	  SE	  QUISER	  
FAZER	  	  QUALQUER,	  QUALQUER	  ESPORTE	  MESMO,	  PROCURA	  QUALQUER	  OFAKIM	  QUE	  
ELES	  VÃO	  ESTAR	  À	  DISPOSIÇÃO	  PARA	  SATISFAZÊ-‐LOS	  

	  

VEEEM	  	  
MACHANÉ!!!!!	  


