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Editorial

Finalmente...

Já faz bastante tempo (desde o ano passado) que vocês não recebiam
nenhum iton :-)

Mas ele chegou, e está saindo em uma época bastante especial. Acabamos de
passar por Pessach e estamos nos aproximando de uma data extremamente

triste, mas que não deve ser esquecida: Iom hashoa, dia em que lembramos
mais de seis milhões de pessoas que morreramdurante o holocausto, e
também como tentaramresistir e lutar por sua sobrevivência . ( não percam a
atividade dia 13 às 20:00 no cip).

E cerca de uma semana depois chegamos a uma data que tambem é
extremamente importante para nós judeus: Iom hatzmaut. É quando
comemoramos a criação de Israel, agora com 51 anos e passando por

momentos decisivos com eleições marcadas para 17 de maio e possibilidade
do surgimento de uma solução para a questão palestina. Mas já estamos
escrevendo demais...

Aproveitemeste iton -
L EHIT ANOS

Vaadat itonut

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOFte bara

Sorte
Alemão Gluck

Árabe Haz
Dinamarquês Lykke
Espanhol Suerte
Esperanto Sanco
Finlandês Omni
Francês Chance
Grego Tichi
Hebraico Mazal

Holandês Geluk

Húngaro Szerencse
Indonésio Untung
Inglês Luck
Italiano Fortuna

Japonês Un
Norueguês Lykke
Polonês Szczéscie

Português Sorte
Romeno Noroc

Russo Schástye
Servo-Croata Sreca

Sueco Lycka
Tcheco Stesti

Turco Talih   

todo mundo

Cúmulos

Basquete- Jogar a bola na cesta e ela cair no Sábado
Egoísmo- Não vou contar,só eu que sei.
Exagero- Passar manteiga no Pão de Açucar
Feiura- Olhar no espelho e Ter sete anos de azar.
Força- Dobrar a esquina
Ignorância- Abrir uma caneta procurando as letrinhas
Paciência- Assistir a uma corrida de lesma em câmera lenta.   
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Responda se puder  

1. Quandose coloca o ouvido nos trilhos é possível saber se o trem vem chegando ?

Sim. Comonos filmes os índios escutam quando a cavalaria vem chegando, o trem e os ca-

valos provocam vibrações em formas de ondas capazes de se propagarem por longa distân-

cia, dependendo dotipo de solo (quanto mais rígido o solo maior será a propagação).

2. Assistir televisão quando há trovões é perigoso ?
Se acontecer uma grande descarga próximo de um transformador da rede elétrica, ela causa
variação na tensão, o que pode prejudicar a rede e queimar os aparelhos na área de forne-
cimento. Se não houver proteção como pára-raios, existe perigo de choques, principalmente
nas instalações.

3. Sea Terra parasse de girar o que aconteceria ?

O dia e a noite durariam cerca de meio ano ca um. Um lado do planeta ficaria congelado e

outro superaquecido nesses períodos, o que tornaria impossível a sobrevivência da maioria
das formas de vida.

4. O coração dói ?
Sim. Quando diminui o fluxo de sangue nasartérias coronárias devido a aterosclerose. Uma
irritação na membrana que envolve o coração, o pericárdio também provoca dores. Geral-
mente a dor no coração, é sentida no meio do peito, na parte interna, e pode espalhar-se
para outras regiões.

5. Os cachorros mordem as pessoas que demonstram medo ?
Quando uma pessoa está com medo faz movimentos bruscos. O que é uma maneira de se
defenderpara a pessoa, é entendido como ataque pelo cachorro, o que o leva a avançar.

6. Por que quando recebemos uma pancada na cabeça ganhamos um “galo” ?
Porque os vasos sangúíneos se rompem e deixam vazar o plasma, parte líquida do sangue

composta principalmente por água. Os vasos linfáticos também se rompem e são responsá-
veis por controlar a quantidade de líquido no interior dos tecidos, que liberam a linfa, de

composição química semelhante ao plasma. Logo abaixo do tecido estão os ossos do crânio
e o líquido não tendo por onde escorrer forma a saliência na superfície que chamamos de
“galo” ?

7. Porque a picada do inseto coça ?

Ao picar, os insetos deixam seu ferrão e uma glândula de veneno composto de substâncias
irritantes, que provocam a dor.   



Hatikva

Col od balevav penimah
Nefesh ichudi chomia

Ulefatei mizrach Kadima

Ayinle tzion tzofiah

Od lo avdahtikvateinu

Hatikva mishnot alpaim

Lihiot am chofshi be artzeinu
>

Eretz Tzion v'Ierushalaim

Esperança

Enquanto palpitar o coração

De uma alma judia

E rumo ao oriente
Dirigir o olhar.

Ainda nãoestará perdida nossa
esperança

Esta esperança de dois mil

anos,
De ser um povo livre na nossa
terra

Terra de Tzione Jerusalem.

Este é um hino que resume bem o significado de iom hatzmaut, o povo voltando para a

terra de tzion e iom haatzmaut para depois de dois mil anos voltar a ser livre, é uma
música que como o próprio nome diz nos passa esperança.

 



Direitos da Criança

1. Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.

2. Direito a especial proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e so-
cial.

3. Direito a um nome e uma nacionalidade.

4. Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas a criança e
a mãe.

5. Direito a educação e a cuidados especiais para a criança física ou mental-
mente deficiente.

6. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade.

7. Direito a educação gratuita e ao lazerinfantil.

8. Direito a ser socorrida em primeiro lugar, em caso de acidentes.

9. Direito a ser protegida contra o abandono e a exploração no trabalho.

10. Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, ami-

zade e justiça entre os povos.



Problemas
Vocêé prisioneiro de umatribo indígena que conhece todos os segredos do Universo e
portanto sabem de tudo. Você está para receber sua sentença de morte. O cacique o
desafia: "Faça uma afirmação qualquer. Se o que você falar for mentira você morrerá na
fogueira, se falar uma verdade você será afogado. Se não pudermosdefinir sua afirmação
como verdade ou mentira, nós te libertaremos.

O que você diria?

Um grande empresário na necessidade de ir a São Paulo, chegou a seu guarda noturno e
ordenou que ele o acordasse às 6 horas da manhã em ponto. Exatamente às 6:00 da

manhã o guarda acordou o empresário e disse:
- Patrão, estou com um mal pressentimento: sonhei esta noite que o senhorteria um

acidente com o avião e me permita sugerir que não viaje.
O empresário não deu ouvidos ao guarda. Sem incidentes, chegou a São Paulo e por

telefone mandou demitir o guarda. Por quê?

Um pastor diz para outro: "Dê um de seus carneiros que ficamos com igual número de

carneiros." O outro responde: "Nada disso, dê-me um de seus carneiros que ficarei com o
dobro dos seus". Quantos carneiros têm cada um?

Qual é o dobro da metade de dois?

Se um bezerro pesa 75 kg mais meio bezerro, quanto pesa um bezerro inteiro?

Respostas

É só afirmar que você morrerá na fogueira. Porque se você realmente morrer na fogueira, isto é uma

verdade, então você deveria morrer afogado, mas se você for afogado a afirmação seria uma mentira, e

você teria que morrer na fogueira. Mesmo que eles pudessem prever o futuro, cairiamneste impasse.

Guardas noturnos não devem dormir emserviço.
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Fã Clube
The Walt Disney Company

500 South Buena Vista Street

Burbank, CA 91521, USA

Steven Spilberg

Amblin Entrtainment

100 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608, USA

Tom Cruise, Demi Moore,Sylvester Stalone, Dustin Hoffman, Robin Williams,

Sharon Stone e Whoppi Golberg
Creative Artists Agency
9830 Wilshire boulevard

Beverly Hills, CA 90201, USA

Kevin Costner e Darryl Hannah
William Morris Agency

151 El Camino Drive

Beverly Hills, Ca 90212, USA

Bruce Willis e Melanie Griffith

Triad Agency, Inc.

10100 Santa Monica Boulevard

16! Floor

Los Angeles, Ca 90067, USA

Tom Hanks

C/o Si Maslow

435 West 57" Street

New York, NY 10019, USA

Robert Redfor

Wildwood Entertrainment

75 Rockeller Plaza

New York, NY 10019, USA  


