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EDITORIAL

Olá, chanichim! Voltamos novamente a todo vapor, tentando

melhorar cada dia +. Estamos abertos a críticas e sugestões, pois

queremosinovar e para isso, precisamos de seu apoio.

Aleh Veagshem

SLIPER VAADAT ITONHIT

* Não se esqueçam das sugestões para melhorar cada vez mais O

Iton. é

ו
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PIADAS é
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1. Um Rabino estava andando pela rua no Shabat, quando uma nota de dez

dólares caiu de seu bolso.

Horrorizado, um de seus descípilos indaga:

' Rabino, como pode o senhor violar o mandamento que proibe portar

dinheiro no Shabat?

'* E você chamaisso de dinheiro? - replica o Rabino.

2- Na farmácia...

“O senhor tem remédio para baratas?

= Elas estão sofrendo de quê?

3- No andar de um luxuosíssimo prédio, o camarada entrou numa sala onde havia

um bonito relógio na porta. Chegou para 8 recepcionista e disse:

“Eu queria um relógio igual ao que você têm aí na entrada.

'* Senhor, nós não vendemos relógios... Aqui é um laboratório para exames

de fezes.
' E aquele relógio ali na entrada? Pô, um relógio na entrada de um

laboratório de exame de fezes?

E a recepcionista: O senhor queria que nós colocássemos o que na

entrada?

* 4- Diógenes andava pelo mundo com uma lanterna na mão eem todos os lugares

lhe perguntavam o que procurava. E elefilosoficamente respondia:

1 s

" Procuro um homem! - Era assim em todas as cidades - Roma, Paris,

Londres e até em Brasília! Um dia, ele chegou ao Rio de Janeiro e alguém

novamente lhe perguntou:

* O que você procura, Diógenes?

* Procuro minha lanterna!

CIB - CENTRAL ITONUT DE BABAQUICE   



 

DROGAS...
e

Alice, 22 anos, experimentou maconha pela primeira vez שי tinha 13 anos, por
insistência de uma amiga. Para a amiga bastou mata a curiosidade, como acontece com
muitas pessoas. Mas para Alice estava começando umahistória de dependência, embora ela
não tivesse consciência disso. Entrevista:

Quando é que você começou com as drogas?
* Eu comecei com o álcool. Desde os 4 anos tomava um pouco de cerveja em casa. Com uns 13
anos comecei a beber bem, com o pessoal do colégio. Eu às vezes dava vexame. Um dia alguém
disse: “Vamos cheirar éter?”. Todo mundo experimentou, parou e eu continuei, sozinha.

E como você arrumava dinheiro? Droga custa caro.
* Eu sempre recebi mesada. Houve épocas que fiz um pouco de tráfico e uma vez cheguei a me
prostituir. Não teve assim uma negociação direta, mas ficou claro que eu transava com o cara é
usava a droga dele. Tive o maior nojo de mim. E sempre roubei muito cocaina dos outros, até de
namorado meu. Já pedi até para roubarem pra mim.

Esuafamília não desconfiava?
* Não. Eles achavam que eu só tinha problemas psiquiátricos. Há um ano meu pai veio falar
comigo: “Estou sabendo disso, disso e disso”. Ele foi perguntando e eu fui confirmando. Ele tinha
ido a dois médicos e ambos tinham dito que meu caso era de dependência. Eu estava
constrangida, ele chocado. Me ofereceu um tratamento. Foi quando eu comecei a ir ao Narcóticos
Anônimos (N.A.). Depois, fui me tratar em Buenos Aires, Argentina. Tive crises de abstinência
horrorosas. Tinha dor de cabeça, ficava histérica. Quando voltei para casa, quase pulei da janela.
Passei dois meses internada. Saí completamente dividida: não queria mais usar drogas, mas não
via alternativas na minha vida.

Você sabia o que estava acontecendo com você? Tinha informações, sabia dos riscos?
* Quando eu comecei a usar drogas, comecei a ler, mas não achava que ia acontecer comigo,
como a maioria das pessoas não acha. Achava que sabia o que estava fazendo. Com a AIDSfoi a
mesma coisa... Não sou HIV positivo por sorte, compartilhei muita seringa.Nem na escola, nem
em casa eutive esse tipo de informação.

Comoestá a sua vida agora?
* Eu estou internada de novo porque eu pedi. Aprendi a falar quando não estou bem e vi pensar
um pouco mais. Voltei a ir ao cinema, teatro, a ler, a ter concentração. Voltei a fazer exercício e
estou trabalhando duas vezes por semana. Eu até namorei um cara aqui, mas ele não está legal.
Eu vi que não dava. Eu estou tão ligada em mim mesma que está dificil ficar com alguém. E 0
meu momento.
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CRUZADINHAS...
Uma cruzadinhatão fácil que até as meninas conseguirão fazer!!!

Sobrenome do inventor da máquina de escrever

Terra natal de Homero

Minhoca

. Fuso horário da Costa do Marfim em relação ao Brasil

Quantidade de sacarina para 1,5 litro de Diet Coke (em mg)

Ilha do amor

. Nova passagem dear

9. Goleiro da seleção brasileira na Copa de 1934 naItália

10. Mistura de corsáriose piratas
11. Mickey emitaliano

12. Primeiro time de Leônidas da Silva
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Palavra-Chave:
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Durante o domínio mameluco,a terra de Israel foi dominadapor...

 



 

PERSONALIDADE...

NOME: Valdete Gomez Loretz

IDADE:34 anos

APELIDO:(mais conhecido como) TIM

ANIVERSÁRIO:10 de Abril

HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ TRABALHA NA AIB?
Vai fazer nove anos em agosto

QUAL COMIDA VOCÊ MAIS GOSTA? Costelinha com quiabo

COMIDA QUE ODEIA: Carne moida com ovo

VOCÊ SE CONSIDERA UM ATLETICANO FANÁTICO?Sim, eu sou!

GOSTA DE CRIANÇA? Sim

COMTANTOS ANOS DE CONVIVÊNCIA NA COMUNIDADE JUDAICA,
VOCÊ JÁ APRENDEU A FALAR ALGUMA COISA EM HEBRAICO?

Já SHABAT SHALOM
a

QUANTAS VEZES POR DIA VOCÊ SOBE PARA O 3º ANDAR?
Nó! A gente nem conta!

E SOBRE O BRASIL, VOCÊ TEM ESPERANÇA?
Eutenho esperança de melhorar, né!

by Vaadat Itonut
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Do caderno deanotações de Deus
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OPINIÃO...

Quandoentramos para a Shichavot Bogrot, muitas coisas mudam. Você não
é mais uma criança, muitos já fizeram Bar ou Bat-Mitzvá, a começa a assumir
responsabilidades.

Por exemplo: se você quiser, pode entrar para a Vaadat Itonut, que faz este
Iton. Só que você tem que chegar e todas as reuniões no horário marcado!

Também, você já pode entrar na Maskirut, as deve saber conservá-la e
mantê-la limpa, o que muitos chaverim não estão sabendo.

Porém, é super legal, porque você já pode ir nas Machanot Centrais e
conhecer um monte de outras pessoas de outros estados, de Recife à Porto Alegre.

A convivência com as pessoas do seu estado também muda, pois agora
você não é mais aquele (a) que era antes.

Colaboração: Débora Balabram

 

 



Falando sem

E Se você atravessar sempre com o sinal

verde para os carros, pelo menos saberá

ele astrólogo não errava nunca, Pre

pa o fimdopopara(08 da sua morte

.

  

E Mentia tanto que às vezes não mentia, só

prapensarem queeramentira.

Pensar

Rotão> distraídoque assistiu aofilmeas
Vezes € achoua umnו palcosait 

    

 

 
  



 

ENTREVISTA...

1- Você acha melhor ter um Iton grandé ou pequeno?

 

2- Se fosse grande, você leria ele todo?

 

3- Sinceramente, você gostou do último Iton?

 

4- O que você achou?

() muito bom ( ) ótimo

()bom () rum

5- O que você mais gostou no último Iton?

() Eles vão ficar na memória... ( ) Personalidades

() Calendário () Perguntas sobre ו

)  ( Israel, o povo ( ) Pessach

) Música
() Humor

PREENCHA, DESTAQUE ESTA FOLHA E EN
TREGUE PARA SEU .

MADRICH.

+  


