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Galera, como ja é de sabedoria geral, o editorial é um texto complicado e muitas vezes

inspirador escrito para causar algum tipo de emoção no leitor e estimular o mesmo à

leitura do resto do conteúdo de um meio escrito de comunicação.
O uso de figuras de linguagem como a metafora, a metonimia, a comparação,a

hiperbole, dentre outras, impressiona o leitor e dá ao mesmo aquela sensação de

credibilidade:"Nossa, como ele escreve bonito. Deve saber do que esta falando."

Realmente, escrever corretamente o português hoje em dia é rarissimo e são poucos

aqueles que realmente falam português. Muita gente fala inglês perfeitamente e sa: e

todas as suas regras gramaticais, mas poucos sabem todas as regras de concordância

e correção da lingua. Vergonhoso, mas voltando ao editorial:

Na televisão não há editorial, não poderia ser por menos, quem assiste TV, não quer

saber de correção.Quer saber de entretenimento, a baixaria promovida pela baba

eletrônica de muitos dos filhos dc Brasil, aquela que inibiu a capacidade criativa de

muitos, trazendo a geração "do só acredito vendo", daqueles cuja imaginação

limitasse ao que foi apresentado pelo mimo eletrônico.

Hm.. editorial ? Pois bem, aquele que escreve um editorial deve estar disposto a

escrevê-lo, assim como aqueles que pegam cargos devem estar

dispostos a exercê-los, veja bem, trabalhar sem prazer, sem gosto, sem amor, é

um crime contra você e contra todos aqueles que o cercam. Outra coisa necessária

para se escrever um editorial é a doidura de se saber enrolar, pois bem, uma

enrelação vem escrita e gramaticalmente perfeita vale mais que um texto de milhares

de palavras mal expressas. . /
Cuidem-se, valiosas são as enrolações que captam a atenção, /. מ |
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CORRENTEZA

“ Não peça perdão, a culpa não é sua
estamos no mesmo barco e ele ainda flutua

não perca a razão, ela ja não é sua
onda após onda, o barco ainda flutua

ao sabor do acaso... flutua Mensagem da

então, preste atenção: o mar não ensina, insinua

estamos no mesmo barco, sob a mesma lua

"0 mar, em Marte, em qualquer parte para 0“semestre

estaremos sempre sob a mesma iua

o fortes quanto o elo mais fraco

ao sabor da cortente...sob a mesma jua

É...)
sorte E acaso

quem sabe do que depende”!

É isso aí, galera! só depende de nús levar o NOSSO barco cada vez mais pra

frente! Depende do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso compromisso,

e acima de tudo, do nosso AMOR por essa tnua!!l

vamos começar esse semestre com força total!!!

ך  



Biografia
firicl Sharon

Ariel Sharon nasceu em Kfar Malal em 1928.
Em 1942, aos 14 anos, se alistou na Haganá. Durante a Guerra da Independência de Israel, em 1948, comandou uma
Companhia de Infantaria na Brigada de Mexandroni.
Em 1853, criou e conduziu uma unidade de comando especial, Comando 101, que levvou a cabo uma série de
operações de represálias. Em 1956, Sharon foi nomeado Comandante do Corpo de Pára-quedistas e comandou uma
campanha no deserto de Sinai. Em 1857, frequentou o Camberley Staff College na Grã Bretanha.
Entre 1258 a 1962, Sharon serviu como Comandante de Brigada de Infantaria e como Comandante da Escola de
Infantaria. Sharon participou da Escola de Direito da Universidade de Tel Aviv. Foi nomeado, em 1984, como Chefe
das Forças de Defesa de Israel do Comando do Norte e como Chefe do Departamento de Treinamento do Exército
em 1985.

Em 1867. Sharon participou da Guerra dos Seis Dias como Comandante de uma força armada. Em 1268, foi
nomeado Chefe das Forças de Defesa de Israel do Comando do Sul.
Sharon passou para reserva em junho de 1972 mas, em 1973, foi chamado de volta para o serviço militar da ativa
durante a Guerra de Yom Kipur para comandar de uma divisão armada

e

liderar à passagem para o Canal de Suez.
Ariel Sharon foi eleito para o Knesset em dezembro de 1973, mas demitiu - se um ano após, para servir como
Conselheiro de Segurança do Primeiro inistro Ytzhak Rabin (1875).
Em 1977, Ariel Sharon foi reeleito para integrar o Knesset na lista de Shlomtzión. Designado como Ministro de
Agricultura no primeiro govemo de Ivenachem Béguin, ele desenvolveu uma cooperação agricola com o Egito.
Entre os anos de 1981 a 1983, Sharon foi nemeado Ministro da Defesa, mantendo - se no cargo durante a Guerra
do Libano. Be desmembrou a infra-estrutura terrorista da OLP no Libano. Como parte da sua política internacional,
desempenhou um papel destacado ao reatar as relações diplomática com os países africanos desfeitos durante 3
Guerra de Yom Kipur. Em 1931, conseguiu o Primeiro Acordo de Cooperação Estratégica com os Estados Unidos,
ampliando as relações de segurança entre Israel e várias nações. Sharon também esteve em frente da campanha da
vinda de milhares de judeus da Riópia através do Sudão.
Entre 1884 a 1990, Sharon serviu como Ministro da Indústria e Comércio, firmando em 1985, o Tratado de Livre
Comércio com os Estados Unidos.
Em 1990 a 1992, serviu como Ministro de Construção e Urbanismo. Com a queda da União Soviética e as ondas
de Imigração da Rússia, Sharon iniciou e levou a cabo um programa de absorção de imigrantes em Israel, que
conclua a construção de 144.000 apartamentos.
Emre 1992 a 1006, integrou a Comissão de Defesa e Relações Exteriores do Knesset.
Em julho de 1906, Sharon foi nomeado Mínistrra da Infra-estrutura Nacional desenvolvendo iniciativas conjuntas com
a Jordânia, Egito e palestinos. Sharon foi também Presidente da Comissão hínisterial para o Progresso das Condições
dos 86001005 .

Em outubro de 1998 foi designado Ministro das Relações Exteriores, conduzindo negociações culminando num acordo
final com a Autoridade Palestina. Sharon acompanhou o Primeiro Ministro Netanyahu a Wye River Plantantion, onde
atuou como chefe de negociação.
Como Ministro das Relações Exteriores, Sharon manteve contatos com lideres americanos, europeus, árabes e
palestinos para avançar no processo de paz. Dedicou-se principalmente, na criação e desenvolvimento de projetos
como “Flagship Water Project” criado pela Comunidade Intemacional, com o objetivo de solucionar a longo prazo as
crises de água da região e fomentar uma base para relações pacíficas entre Israel, Jordânia, os palestinos e outros
paises do Oriente lêdio.
Após a eleição de Ehud Barak como Primeiro Ministro, em maio de 1999, Sharon foi eleito fider interino do Partido
Likud, ocupando em setembro de 1924, o cargo de lider da Partido.
*riel Sharon foi eleito Primeiro Ministro de Israel em £ de fevereiro de 2061.
Sharon é graduado em Direito e Estudos do Oriente Ivédio pela Universidade Hebraica de Jerusalém (1962). Publicou
um livro e vários artigos para jornais locais e intemacionais.

Sharon é viúvo e tem dois filhos.  



“Biografia
THE BEATLES
John Lennon - vocal, guitarra

Paul McCartney - vocal, baixo

George Harrison - guitarra
Ringo Starr - bateria

 

 

A origem dos garotos de Liverpool data de 57,

com uma formação diferente. É grupo se torna Beatles em
60, com Pete Best na bateria. Paul assume o baixo e

todos dividem os vocais. Os Beatles chamam a atenção de
Brian Epstein, que resolve investir na nova banda,

quando entra Ringo Starr.

O primeiro single, "Love Me Do”, de 62, foi 6 lançamenta

da beatlemania. Em 63, lançam With the Beatles, e grupo
confirma seu estilo energético. Produzem Beatles for

Sale, de 64, Help!  : Rubber Soul, de 6&, e Revolver, de EE.

O grupo declara abandonar os paícos. Lançam, em

b7. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, icone da

cultura pop. Epstein morre, e o gruporesolve seguir sem

um empresário.

Eles partempara a empresa Apple, e para o lado

espiritual. Lançam Hey Jude e Yellow Submarine. Em 68,
gravam o disco duplo, The White Album.

Mesmo com a crise entre os membros. eles resolvem fazer

um outro disco, Let t Be. George deixa a banda.

No meio de várias brigas, ainda gravam The Ballad of

John and Yoko (só John e Paul tocam) e o álbum Abbey
Road, o último material deles juntos.
As chances de os Beatles voltarem acabam com o

assassinato de Lennon, em 80, quando leva umtiro de um

fã, na frente de seu apartamento, em Nova Yarque.

Depois de se acertarem os trâmites legais da Apple, q

material inédito dos Beatles passa a ser lançado, em
três volumes. Michael Jackson detêmo direito autoral de todo material

das Beatles. Pagou a barganha de 44 milhões de dólares

por este direito na década de G0.

  



 

 MAGHANOT
A Machané dos Bonim estava muito legal. Foram 50 chanichim, sendo que 4
eram de São Paulo, e a maioria era do Rio.
Na tzevet, 2 pessoas eram de São Paulo (Natan e Tamy), o Rosh (Foguinho)
era do Rio, Menache, Ju, Mari, Nelsinho, Ari e o Marquinhos
A tochnit da machané foi Tnuá, e foi boa, mesmo depois de ter tido um
semestre inteiro sobre o assunto.
Com o pessoal, tudo correu bem. Não tiveram muitas brigas e casais teve de
sobra.
Depois de vários dias no sítio do Padreco, na cidade de Salvador do Sul,
fomos para Porto Alegre, dormimos no Clube Campestre e passamos o dia lá
também.
Nos momentosfinais, despedidas, e muita gente chorando, é claro. A prova
de que a machané foi animal!ll
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Tochnit: Criatividade

Tzevet: Fabinho, Flavinha, Cove, Gabriel, Rato, Tamara, Baiano, Carlinhos,
Serginho, Teo, Marcel e Lepra

Chanichim: 57

Casais:  Cotonete-RJ- Gabi-Poa
Flavio-RJ - Diana-CTBRA

Wolo-RJ - Evelyn-CTBA

Nicole-CTBA - Amir- RJ(boney

Nossa machané foi muito boa, agente contou com a sorte e não choveu forte nenhum dia, muito pelo contrário,
fez muuuito sol todos os dias.Chovia muito poquinho e fraco por pouco tempo e sempre na hora q agente acendia
o foge pra cozinhar,o q foi legal pois foi uma dificuldade a mais na hora de comer. Achuva foi benefica pois qndo
começou a chover todo mundo(sem exceção trabalhou pra contomara situação e deu certo pq não estragamos
comida e mala nem nada molhou graças a união do grupo). Tudo comeu como planejado, não houveram imprevistos
(ninguém ficou doente!!!y e o lugar era perfeito pra trafiut, a shichvá saiu da machané mais unida do que ja era, e
com certeza essa machané ficara na lembrança de todes que participaram. sem falar do detalhe que a gente saiu em
dois jornais, tivemos um super dia da sobrevivência com direito até a rapel! O único ponto fraco dessa machané
foram os casais, não sei se pela falta de tempo ou se pelo afastamento dos acampamentos, só sei que os únicos
casais só foram rolar quando agente voltou e se juntou com e resto da machané. Rato e Bean foram sensação com
suas performances, teve um lual muito loco da galera, uma fogueira fenomenal com direito a mimos, como frutas.
Nossa amiga Nimosa, a vaca, não soube que não se deve mijar em cima da comida dos eutros e mandou bala em
um acampamento. Atzevet foi muito foda, tanto na hora de passar o conteudo, quanto na organização, que foi
fencmenal pra tzofiut. Resumindo: A machané foi animal |

HisESEs E TEMER
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 MAGHANOT
Amachané foi superlegal, foram 63 chanichim e 16 só de São Paulo. A viagem para PDA como
todos sabem, foi meio (completamente)longa e cansativa (se bem que, se comparar com o Recife

ou a Bahia, nossa viagem foi “fichinha”).
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5 Nossa tochnit era "Pensadores Sionistas” e sabíamos que era uma tochnit com muito conteúdo,

mas no fim foi bem passada atravês de peulot e muitas atividades. Alas, uma grande diferença da

machané Hadrachá para essa machané, é que na Hadrachá só tinham peulot com muito conteúdo,
existiam poucos jogos mas agora foi uma coisa bem variada: bastantes jogos, peulot e teve até a

“famosa” Gadná, que alias marcou muito porque aconteceu às 5 da manhã!

Atzevet foi muito boa e variada, tirando a Tais (SP)e a Ana Cecília (RJ), a tzevet foi inteira

nova. Houve muito entrosamento com os madrichim e a nossa relação com eles foi muito

amigável. De São Paulo, foram a Tais e a Sabrina, ja se despedindo da Tnuá. Outros
madrichim que foram: Ricandinho (Rosh), Sheila e Dani W. (BH); Urso (BA); Marquinhos (POM);

Ana Cecilia (RJ) e líchel (CTBA).

Amaskirut nacional dos maapilim ficou em Ctba e em São Paulo, a Hanagá ficou com a

Samantha (maskira), a Juliana (kesher) e a Nathalia (guisberet).

Resumindo, a machané foi muito legal, mas foi uma pena que lã não tinha nenhumapiscina,

ja que lã fazia um calorão! Avoltafoi tranquila e como estava todo mundo cansado, a vota foi

bem calminha, chegamos aqui às 12h ou, 18h depois de nossa saida!

Bh! O site dos maapilim na intemet é: www boneichalomot .hpa.com.br ו /

Entrem lá que vale a pena!!! RE 5%

SAMANTHA

 

Amachanê foi du kagaio! vais legal só 6 sleeping gosado da bagbaga.

Do Brasil foram Z pessoas, sendo X de São Paulo, aonde Z=X+Y / Y=pessoas de outros estados.

É uma função extremamente complexa, porêm, de facil compreendimento. Algumdia explicaremos.

O seminário foi o background ideal, perfeito para a machané. Era uma emoção à cada momento, um exercício

forte para as pemas sempagar academia. Pura adrenalina!

Todas as noites uma atividade de terror, transitar pelos comedores sombrios & imensos, escuros, que ecoavam o

silêncio e faziam fluir nossa imaginação.
Apiscina tava animal, principalmente o social ao redor dela, que alias, só rodou ao redor dela mesmo,

por que dentro da piscina cabiam umas quatro pessvas de pé.

São Tomé, São Cristovão, São Bemando, dentre outros, dava até pra conversar com aquelas imagens nos
corredores, pra ficar menos sozinho. Difícil foi saber se a tochnit era Santos ou Kibutz. Na ultima peula descobrimos

a tochnit, e até achamos muito boa, realçando as metodologias, que foram originais, mas foi difícil fazer a galera

entrar no clima sério.
Nós achamos que a Hanagã nacional ficou com Porto Megre, mas não é certeza. De São Paulo, deve ser
o Vector de maskir e o Gabriei de guizbar, mas vai saber.

Quem foi a tzevet? Pow cara, você só faz pergunta dificil... Os solelim velhos lembraram a gente, foram:

De Sampa: by, Prie Rick. Do Rio: Segallll, Baron e Buldog. De línas: Bronfen. De Ctba.: Salo e de

Hatzerim, participação especial de Danilo(ex-baiano).

Se alguém se dispor a fazer um site pra nossa shichva, nôs agradecemos, damos um abraço ou brincamos

de Rocambole. Se ninguém se dispor, a gente também não queria... além do mais, o irmão do Rani é
profissional e pode fazer uma página dez vezes mais bonita que a que você faria. Na na na na na....

Oh, sério, tem uma palavra que os caras e a bruninha e a bagbaga pediram pra escrever ai na matéria,

mas eu não emendi. Sera que alguem poderia por favor me explicar o que significa "Kbutz” ?

Falows,
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-— SERA QUE VOCE ESTA FIGANDO VELHO 7
Os individuos que estão entrando na faculdade este ano nasceram

aproximadamente em 1563. Bes não tem a trinima idéia de quem foi Tancredo
Neves E mal ficaram sabendo que ele morreu antes de assumir a

presidência. Bes estavam na pré puberdade quando aconteceu a Guerra de Golfe. “ram um

único Papa em tedasus vida. No máximo, eles se recordam de nome de um presidente da

república. Bes tinham 2 anos quando a Linião Sowiática se dissolyeu e não ca
lembram da Guer= Fria. Nunea sentiram medo de uma guerra nuclear. “The Day

After” para eles é uma pílula, não um filme. URSS para eles um conjunto de
letras. Bes conheceram somente uma AMemanha. Bes eram jovens demais para se lembrarem da

explosão da Discovery. Bes não sabem quem é Kaddafi. Em toda sua vida sempre

ouviram falar de AIDS. Atari é algo que não existiu para eles, tanto
quanto discos de vinil. Aexpressão “isso soa como um disco quebrado” não tem nenhum

significado para eles. Bles nunca jogaram Pac lvtan. Star Viars parece algo

bobo para eles com efeítos especiais patéticos. Bes sempre ouviram

falar em secretária eletrônica, a maioria nunca ouviu falar em TV com 13 canais

e provaveimente, nunca viram uma TvP/B. Sempre tiveram videocassete e

nunca ouviram faiar em formato Beta. Não se imaginam sem controie remoto. Bes

nasceram no mesrio ano que o Wainman foi introduzido no mercado pela

Sony. Patins para eles sempre feram intine. Nunca cuviram falar de Crush סט

Panam. Pipocas para eles sempre foram foitas em microondas, Nunca viram Zico

nem Cerezzo jogar. Sócrates, para eles, é no maximo o irmão mais velho do

Rai. Guerra do Metna é algo muito antigo para eles, tanto quanto Primeira ou

Segunda Guerra Mundial. Watergate para eles , o precursor de Monicagate. Miãs. diriam eles: “o

que foi Watergate7' Bes não se importam quem matou Odete Roitman, ou até,

quem foi Odete Roitman. Nunca assistiram "Perdidos no Espaço”, “Terra

de gigantes" ou “Os Três Patetas”. Big Mtac's nunca vieram em embalagens de isopor.

John Travolta é o ator do “face a face“ e não de “Os embalos de sábado à
noite” ou “Grease '. Nunca viram programa em Cobol, nem assembler. Disquetes de

1.2 nunca existiram para eles. Ivuíto menos os de 3680K. “O que é DOS e

como eu o executo? | uma pergunta frequente para eles. Vocês se sentem velhos?

Éisso aí jurássicos! O tempo passa, o tempo voa! (e nem Bamerindus existe mais...)

FRASES
+Depois da Gincana de Carros:

Mixelim:"Eu nunca tinha ido ao Rockin Rio"

Se referindo ao Credicard Hall.

+Na volta do tiul:

Eric"Que cheiro ruim, fede a lama. ne

Alguem: Por que? À Allana fede ? Alguém falou besteira ? É

Contate-nos, mande suas frases.)
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Caros leitores, estamos inaugurando no iton um espaço de entrevista aonde os chaverim da tnua
poderão ser entrevistados mensalmente. Será traçado um perfil, serao feitas perguntas e você, leitor,
poderá então conhecer melhor a pessoa com quem convive e as vezes, por falta de oportunidade, não
pode compartilhar do ponto de vista dela.
Para inaugurar esta seção, fomos politicamente corretos, resolvemos entrevistar Liana, a maskira da
tnua, achamos importante que as pessoas conheçam a hanagá bem para que todos possamos dividir
nossos problemas e virtudes na tnua com eles.

Liana é uma garota simples, nasceu em plena ditadura militar, durante o govemo de Figueredo(4 anos
depois, no mesimo dia - 19/12 - nasceu o Eric, maapil), não sentiu muito bem o gosto da ditadura, mas
admira piamente seus opositores. Esta à 12 anos na tnua firme e forte e este ano fica a frente da
maskint do snif. É uma pessoa muito chata, mas considera isso uma virtude. Adora cachorros, tem duas
adoravéis cadelas, a peluda e a brize. Todos os dias se empanturra de coca-cola(que domina o mundo) e
brigadeiro vendo novelas e ouvindo Paralamas. Na opinião dela, o cara mais inspirador & o Rubinho, o
sex symbol de toda garotinha que sonha algum dia em se entregar. Falando em sonho, ela tem um:
“um mundo melhor” - ela podia ter realizado o sonho indo no Rock in Rio, mas não o faz. Come
toda boa garota de familia, admira muito sua mãe, por quem carrega grande afeto e respeito. Tem certas
desavenças com seu porteiro, o Norberto, que deve ser Corinthiano e vive atazanando a pobre tricolor.

GE  

Nome: LIANA LEDA KASSOW

Data de nascimento: 19/12/80

Idade: 20 ANOS

Cor favorita: AZUL MARINHO NOS DIAS UTEIS E VERMELHO AOS SÁRADOS
Tempo na tnua: 12 ANOS atuante e 14 em machanot
Tafkid atual: MAZKIRA

Talento especial: SER CHATA

Hobby: LER

Maior gafe: TER CAIDO DE JOELHOS NA RUATRES RIOS (AINDA BBM QUE NINGUEM VU
Ênimal de estimação: 2 CACHORRAS

Nome de animal: PELUDA E BRIZE

Bebida favorita: COCACOLA

Comida: BRIGADEIRO

0
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| Programa de TV: NOVELAS (ALIAS O CRAVO E A ROSA TA ANIMAL)
Filme: A ESPERA DE UM MILAGRE (COMTOMHANKS) VALE A PENA ASSISTIR

| 830005103: PARALAMAS DO SUCESSO
Sex Symbol: RUBINHO (SE NÃO EU APANHO)
Um senho: UA MUNDO MELHOR

Alguém que admira: MINHA IMAE
que despreza: MEU PORTEIRO (0 NORBERTO É UM ANCORA)
TIME: SÃO PAULO
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+Liana, quem matou Getúlio Vargas?
FONTES SEGURAS ME INFORMARAM QUE FOI DIMITRI BORJA KOROZEC
+5 por que motivo?

ELE ERA UM GRANDE ANARQUISTA QUE DESCOBRIU QUE O MAIOR CASTIGO PARA GETULIO
SERIA CONTINUAR VIVO, MAS COMO ELE ERA MUITO DESASTRADO QUANDO CONSEGUIU
COMPLETAR ESSE RACIOCINIO APERTOU O GATILHO E SEM QUERER MATOU. DESCULPEM
AQUELES QUE PRETENDIAM LER O LIVRO DO JO SOARES, MAS ESSA ERAAMELHOR VERSAO
DAMORTE DE GETULIO QUE EU CONHECIA

+Se você pudesse voltar no tempo, voltaria para qual época? Por que ?
EU VOLTARIA PARAA ÉPOCA DA DITADURA PARA PARTICIPAR DE TODAS AS MANIFESTAÇÕES
CONTRAÀ DITADURA
+Se pudesse, mudaria o que na história da humanidade?
AS GUERRAS, TODAS ELAS

+Se pudesse ser alguém diferente, seria quem? Por que ?

SERIAMINHA CACHORRA, A PELUDA VIDA DE CAQ É MUITO BOA

+Quais são suas expectativas para este semestre na tnua?
TENHO CERTEZA DE QUE VAMOS REERGUER ATNUA E FAZER NASCER DE NOVO AQUELE AMOR
E ORGULHO QUE TINHAVOS DELA

+Algum plano especial?

TRABALHAR AD MAXIMO AS VAADOT E ATNUA PARA SERMOS UM GRUPO DE NOVO

+vbcê sabia que o sabia sabia assobiar?
SABIA PORQUE SABIA QUE NÃO SABE ASSOBIAR NÃO É SABIA
+Você se baseou em alguma tese para respondera pergunta armterior?
NA TEORIA DAS PERGUNTAS IDIOTAS RESPOSTAS CRETINAS

+O que deve ser feito para se obter paz no oriente medio?
SÓ TEREMOS PAZ QUANDO OS DOIS LADOS RESOLVEREM QUE ESTA NA HORA DE SE ABRIR
ViãO DE ALGUMIAS COISAS

+Quem são as pessoas ideais para representara paz?
QUALQUER UM QUE ESTEJA DISPOSTO, APESAR DE APCIAR OQ AVODA NÃO ACHO QUE5
QUE ESPERAR ELES VOLTARBY PARA O PODER PARATERMOS A PAZ, SE O LIKUD QUISER
FAZER, SERA MUITO BEM VINDA

+Considerações finais ?

ESPERO QUE TODOS ESTEJAM COM MUITO PIQUE PARA FAZERMOS DESSE ANO O MELHOR DE
TODOS, PORQUE UMAANDORINHA SO NÃO FAZ VERAO, E SE TODO MUNDO BATALHAR JUNTO
FODERBAMOS SER AMACR EMELHOR THUA DE TODAS.
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Livro conta envolvimento da IBM com nazismo

   
O livro “IBM! e o Holocausto" revela que as máquinas fabricadas pela gigante de informática ajudaram

os nazistas em suas matanças

Berlim - À IBM disse hoje a seus funcionários que será lançado um livro comentando as ligações entre

a gigante norte-americana de informática com os nazistas. O livro, escrito pelo pesquisador Edwin Black,

é intitulado "IBM e o Holocausto" e alega que as máquinas fabricadas pelos americanos ajudaram os

nazistas em suas matanças.

Essas alegações também são o foco de uma ação movida contra a IBM na corte federal do Brooklyn,

em Nova Yoík. À companhia, entretanto, ainda não viu nem o livro nem a ação judicial e não está
comentando os detalhes, segundo lan Colley, porta-voz da IBM em Patis.

A Deutsche Hollerith Maschinen GmbH, subsidiária da IBM na época da guerra, foi controlada pelos

nazistas. A Deutsche Hollerith fabricava uma máquina que foi usada pelo censo alemão em 1923, ano

no qual os nazistas chegaram ao poder na Alemanha. Segundo Colley, todas as atividades da IBM

durante a querra foram colocadas à disposição de universidades.

A divisão alemã, que após a guerra passou a se chamar IBM Germany, teve que pagar uma indenização

ao governo da Alemanha, como forma de compensação às pessoas forçadas a trabalhar para os nazistas.

"Obviamente, nós abtominamos qualquer coisa relacionada com o regime nazista e seremos os primeiros

a condenar as atividades de qualquer pessoa relacionada a esse regime", disse Colley.

Associated Press

   



Extras

Revista Caros
HITLER CHEGAAO PODER BM ISRAEL

Emir Sader (professor, comentarista da TV Globo e canal GNT)

Cabe aos judeus de tode mundo se pronunciar
Agora está claro, mesmo para os mais renitertes: os israelenses, com
clara maioria, preferem ter um sanguinário como seuprincipal

dirigente pofítico. A vitória de Ariel Sharon desmascara qualquer
ilusão de que os israelenses se dispões a um reconhecimento, ainda que
limitado, da existência de um Estado palestino, eles gozam do direito
de Ter seu Estado, mas usufruem desse direito para si, negando-o para
os outros.

Ariel Sharon não tem men- mortes nas costas do que Milosevic. A
diferença é que é um aliado estratégico dos Estados Unidos, enquanto o
outro caiu em desgraça.

Dai o destino diferenciado deles e q tratamento diferente de estadista
reservado ao primeiro e de execração do segundo. Se não bastassem os
massacres que perpetrou em todas as guerras de que participou, Sharon,
fundadore principal mentor da ala mais radical do partido extremista
de direita Likud, foi o principal responsável pelo massacre das

indefesas populações palestinas demeChai!a em 19282. no
 

Libano, em que morreram, diante das câmaras de televisão mundial -

foram os primeiros massacres da era das reportagens jornalísticas

transmitidas ao vivo pela televisão -, milhares de palestinos.

Aém disso, seu triunfo confirma, mais uma vez, em poucos anos, que a

vilania vale a pena. O assassinato de Shimon Peres, por um extremista

judeu, foi o detonante da radicalização de posições dentro de Israel,

que levou à derrota dos trabalhistas e à ascensão de Netanyahu ao
poder. De novo, a provacadora visita de Sharon aos temitórios

sagrados dos palestinos foi o detonante dos conflitos atuais, que o

lavam ao poder, premiando os assassinos, em vez de puní-los.

Osisraelenses preferiram, com grande maioria, um primeiro-ministro

que defende: a manutenção de milhares de judeus colocados por ele

mesmo dentro dos territórios palestinos, o que impossibilita qualquer

forma de existência de um Estado palestino; a manutenção do controle
de Israel sobre Jerusalém; a manutenção da presença militar de Israel

no Vale do Jordão; a manutenção dos túneis subterrâneos que cortam os
temitórios palestinos; o veto ao retomo dos 4 milhões de refugiados

palestinos.

Isto é, a clara maioria dos israelenses defende seus direitos como

privilégio, negando-o aos outros. Um povo que tem essa atitude não
está a altura de gozar de libendade, democracia, de paz e de
reconhecimento universal. Passou de vítima a verdugo, terminando por

eleger um carrasco - que não deixa para trás nenhum dos verdugos do

próprio povo judeu - como seulider.
Cabe aos judeus de todo o mundo se pronunciar: o apoio ou mesma q

silêncio significam cumplicidade com esse monstruoso processo de

enfrentamente, que promete sofrimento, sangue e guerra no século que

se inicia para ambos os lados, em vez de convivência, reconhecimento e

solidanedade.
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1barbarie incomparavel &|

da midia que sonega e omite informa-

ções ultrapassou a barreira da ignorân-
cia e simplicidade de um jornal de 5º

categoria(Hora do Povo) e veio parar

nas prateleiras de todas as bancas

possiveis de São Paulo, se trata da
revista Caros Amigos, respeitada pelo

público jovem adulto, que trouxe em

sua edição recente matérias de posição
anti-judaicas, cujo principal objetivo é
trazer raiva aos judeus na golah e não

solucionar o processo de paz.

Omissão informação de que o
massacre dos campos de

refugiados de Sabra e Chatila

foram efetuados pelas tropas

Falangistas Cristãs

De acordo com nosso amigo,

Shimon Peres foi assasinado por

um extremista judeu, que vergonha,

acho que alguêm anda precisando

ler mais jornal, pesquisar mais, antes

de escrever sobre o que nao sabe.  



Extra:
' Revista Caros fimigos
ISRAELIANOS PROMOVEM! LIMPEZA ÉTNICA
Georges Bourdoukan

No momento, são 4 milhões de refugiados palestinos que não podem
retomar à Palestina
No deserto, você aprende que a humanidade é uma só e que a morte de
qualquer ser leva com ela parte do universo. Mas, lamentavelmente, os

dirigentes arianos de Israel, os ISRAELIANOS, não pensam assim.

Depois da bomba genética para acabar com os semitas palestinos,

iniciam agora a Segunda fase de seu projeto de limpeza étnica. Tudo

isso sob as vistas de

uma humanidade passiva e de uma mídia cúmplice.
Todos fazemos parte de apenas uma raça, a raça humana. Por issc não

sou antiariano, como pretandem os sionistas. Bes que, através as

insistentes manifestações de violência, têm revelado uma vontade .eroz
em exceder os ensinamentos de seus mestres nazistas. São tão cínicos
que denominam 'incidantes” os massacres contra os palestinos. Termo

repetido ad nauseampelos discípulos do general Milan Astray.

Quando um palestino se auto-imola com uma bomba para chamar a atenção

sobre o holocausto de seu povo, é acusado de terrorismo. Ivtas, quando

Israel utiliza tanques, canhões e aviões contra a população civil, a

mídia cúmplice e corrompida chama a camificina de “incidente”. Não se
deve estranhar tal jogo de palavras, produto de uma cultura que tem a

mesmaorigem. Nazistas, sionistas e mi(er)dias afins estão associaaos

culturalmente com a estética da violência e da morte.

São todos joio do mesmo saco, que tem gerado um rastro de sangue e

milhões de vítimas. Essa associação também mata pela fome, pela
exclusão e pelas epidemias.
Erich Fromm escreveu que, quando as leis de uma nação vão contra as

leis da humanidade, a sociedade deve eleger as leis da humanidade.

Enstein provou mais uma vez que seus receios tinham fundamento. O

Israel que foi criado para ter a cara de Spinoza reverencia

Jabotinsky. Trocou Maimônides por Rudolf Kastner. No deserto, dizem

que nenhum ser suporta a desumanidade total. Vê-se que não conhecem os

israelianos.

Hã alguns anos, recebi uma carta de um refugiado palestino que vivia

na França. He e sua familia, habitantes milenares da Palestina,

haviam sido expulsos de sua terra por uma legião estrangeira composta

portchecos, poloneses, americanos, alemães, russos e outros arianos

que comandavam o exército de ocupação israelense. Relata que foi às
lágrimas ao assistir ao filme E.T. Principalmente quando o

extraterrestre finalmente retorna ao seu planeta, distante anos-luz da

Terra. E derramou mais lagrimas ainda porque ele, um palestino, vivia

como refugiado na França a apenas três horas da Palestina e não podia

retornar para casa.

No momenta, são 4 milhões de refugiados palestinos esparramados por
esse mundo afora, inclusive no Brasil, que não podem retemar à

Palestina, porque os

israelianos não permitem.
Isso é ou não uma limpeza etnica? Os arianos israelenses, numa

demonstração de arrogância sem paralelo, afirmam que aceitam criação
de um Estado palestino, mas nãoaceitam que os semitas expulsos

retomem a seus lares. Sera que tememindeniza-los? Não creia. Os

|כ ₪

 

 

MaPercebe-se claramente a posição N
revisionista do autor em todo o

decorrer da matéria. Chama os
israelenses de nazistas, ao fazer

referência ao ariano junto da pala-
vra Israel: Israelianos.

O autor comete um erro gravíssimo
au colocar Israel como um país do
Ocidente e esquecer-se que o povo

de Israel também é semita, quando
fala dos semitas palestinos.

David e Golias? Bem David é judeu
e Golias é Plishti, povo inimigo de
Israel que deu origem ao nome

Palestina. Coincidência? Eu diria
que não.

Palestina: Nome dado pelos Romanos

ao território Judeu depois da expulsão
do povo. Provocação, humilhação, uma

vez que vem de Plishtim, o grande inimigo

da povo judeu no deserto.

Q autor traz também a sentença
limpeza étnica”, bem, eu diria que
os atos de Israel são mais uma
questão de sobrevivencia de um sonho,

o Estado de Israel. Se todos os Palestinos

voltarem a Israel, em poucos anos eles

serão maioria no território e quem ira
conseguir manter um estado judeu assim?

Q autor fica nervoso com a história de

indenizações, será que não gosta das
indenizações que vem sendo pagas aos

doו holocausto? A posi-  
qao ideológica do autor fica bem clara. /
- ER

palestinos sãodiferentes.
O que se verifica ali é o choque entre duas culturas

distintas. De um lado, o Cicidente, detentor do maier

arsenal bélico jamais visto na história, um autêntico

Golias. De cutro lado, um povo espoliado de seus

direitos que luta pela dignidade da humanidade

armado de fundas, um astêntico Davi.

Enquamoisso, os israelianos prosseguem em

seus massacres diaros cortra as Crianças

semitas palestinas. Até quando?  



   
  

 

Homem e mulher após uma noite num barzinho resolvem ir

para a casa dele para ficarem mais à vontade... Uma dose aqui, outra dose

ali, a mulher resolve tomar iniciativa e diz com voz melosa:

- Ive faz mulher.

O homem tira a roupa vagarosamente frente ao olhar sedento da

mulher, e então, com suas roupas na mão, diz:
- Tama. Lava.

 

  
  
  
     

  

 

Amulher toda dengosa pergunta pro marido:

- Benhe, o que você prefere, mulher bonita ou inteligente?

 

  
   

  
  
  

 

O papo com a garota que conhecera por anuncio de jomalia tão

chato, que Garcia pede ao garçom, às escondidas, que anuncie que 3

um telefonema para ele. De volta à mesa, diz à moça, com ar

funéreo:

* Tenho de ir... Aminha avó acaba de moner.
" Ainda bem - diz a moça.- Se demorasse mais um peuco, seria
a minha.

   
    

  

“U

E o marido, bem carinhoso: >/

- Nenhuma das duas meu amor, eu só gosto de você.

Uma gata inteiramente nua entra no bar e pede um uísque.

O barman prepara-lhe a bebida e, ao passar-lhe o copo, debruça-se

sobre o balcão para observa-la atentamente. Pouca depois a garota

pede outro uísque e o barman volta a debruçar-se sobre o balcão. e .

Ba se imta:

* Você nunca viu uma mulher nua?

Educadamente, o barman responde:

* Claro que vi, senhorta. O que me preocupa e' saber de onde

a senhorita vai tirar o dinheiro para pagar as bebidas.

Vencido o primeiro mês de aluguel do apartamento da mvúrena

maravilhosa, o proprietário bate 'a porta.

  
  
    
  
  
  
  

  
   
  

 

* Quem e'? - Pergunta uma voz feminina, sem abrir.

0 proprietario:
“Um cobrar o aluguel, - Fesponde o proprietário.
* Da' para passar mais tarde? Agora estou ocupada, pagando a

contado supermercado.

   
  



REFLEXÃO
Filosofando por um mundo melhor.

 

Era uma vez... Um garoto que nasceu com uma doença que não tinha cura.

Tinha 17 anos e podia morrer a qualquer momento.

ea Sempre viveu na casa de seus pais, sob 0 cuidado constante de sua mae.

Um dia decidiu sair sozinho e, com a permissão da mãe, caminhou pela

a Y sua quadra, olhando as vitrines e as pessoas que passavam.

£o passar por uma loja de discos, notou a presença de uma garota, mais

ou menos da sua idade, que parecia ser feita de temura e beleza.

Foi amor a primeira vista.

?
Abriu a porta e entrou, sem olhar para mais nada que não a sua amada.

Aproximando-se timidamente, chegou ao balcão onde ela estava.

Quando o viu, ela deu-lhe um sorriso é perguntou se podia ajuda-lo em

alguma coisa.
Ea o sorriso mais lindo que ele ja havia visto, e a emoção foi tão
forte que ele mal conseguiu dizer que queria comprar um CD.
Pegou o primeiro que encontrou, sem nem olhar de quem era, e disse "Esse

aqui”.

"Quer que embrulhe para presente” perguntou a garota sorrindo ainda mais

e ele só mexeu com a cabeça para dizer que sim.
Ba saiu do balcão e voltau, pouco depois, com o CD muito bem embalado.

Be pegou o pacote e saiu, louco de vontade de ficar por ali, admirando

aquela figure divina.
Daquele dia em diante, todos as tandes voltava a loja de 015005 ₪

comprava um CD qualquer.
Todas as vezes a garota deixava o balcão e voltava com um embrulho cada

vez mais bem feito, que ele guardava no closet, sem nem abrir.
He estava apaixonado, mas tinha medo da reação dela, e assim, por mais
que ela sempre o recebesse com um sorriso doce, não tinha coragem para

convida-la para sair e conversar.
Comentou sobre isso com sua mãe e ela 0 incentivou, muito, a chama-la

para sair.
Um dia, ele se encheu de coragem e foi para a loja. Como todos os dias

comprou outro CD e, como sempre, ela foi embrulha-lo.
Quando ela não estava vendo, escondeu um papel com seu nome e telefone

no balção e saiu da loja comendo.
No dia seguinte o telefone tocou e a mãe do jovematendeu.
Era a garota perguntando por ele. Amãe, desconsolada, nem perguntou

quem era, começou a chorar e disse:
“Então, você não sabe”? Faleceu essa manha”.
tvais tarde, a mãe entrou no quarto do filho, para olhar suas roupas e
ficou muito surpresa com a quantidade de CDs, todos embrulhados.

Autor desconhecido Ficou curiosa e decidiu abrir um deles. £o faze-lo, viu cair um pequeno

0 | pedaço de papel, onde estava escrito:

mande suas reflexões para "você é muito simpático, não quer me convidar para sair? Eu adoraria”.

hodahatigrupos combr Emocionada, a mãe abriu outro CD e dele também caiu um papel que dizia o

7 mesmo, e assim todos quantos ela abriu traziam uma mensagem de carinho e

a esperança de conhecer aquele rapaz.

Assim e a vida: não espere demais para dizer a alguém especial aquilo que

você sente. Diga-o ja; amanha pode ser muito tarde.
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Shimon Peres

Ariel Sharon

|
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A galera que visitou o site votou e a | f( Eisso ai galera, vamosparticiparmaioria preveu a vitória de Sharon. E das pesquisas que aparecem no
Esta enquete teve 23 votos. 0 site da Tnua, é muito simples,

E basta entrar em
wwwhabonimdror.netב

e participar.
Além de enguetes, pesquisas,
existem diversas maneiras de
interatividade como o Doar,
as notícias quentissimas de
Israel inclusive Hatzerim,
O super quiz Teste

seus conhecimentos,

Downloads incríveis.
a Sifria online, aonde

você pode mostrar para o
mundo que você também pensa
e muitas outras informações

| sobre a tnua e o que esta rolando.) aaasara
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“HÁ METAFÍSICA BASTANTE
EM NÃO PENSAR BU NADA
...0 Único sentido intimo das coisas
É elas não terem sentido íntimo nenhum.
Não acredito em Deus porque nunca o vi.
Se ele quisesse que eu acreditasse nele,

Sem dúvida que viria falar comigo
E entraria pela minha porta adentro

Direndo-me, Aqui estou!

(Isto é talvez ridiculo aos puvidos
De quem, por não saber o que é olhar para as coisas,
Não compreende quem fala delas
Com o modo de falar que reparar para elas ensina.)

Mas se deus é as flores e as árvores

Eos montes e o sole o luar,

Então acredito nele,

Entao acredito nele a toda hora,
E a minha vida é toda uma oração e uma missa,

E uma comunhão com cs olhos e pelos ouvidos

vas se Deus é as arvores e as flores

Eos montes eo luare o sol,

Para que lhe chamoeu Deus?
Chamo-lhe flores e arvores e montes e sol e luar;

Porque, se ele se fez para eu o ver,

Sol e luar e flores e arvores e montes,

Se ele me aparece como sendo arvores e montes

Eluar e sol e flores,

É que ele quer que eu o conheça

Como árvores e montes e flores e luar e sol.

E por isso eu obedeço-lhe,
(Que mais sei eu de Deus que deus de si próprio?)

Obedeço-lhe a viver, espontaneamente,

Como quem abre os olhos e vê,
E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes,

E amo-o sem pensarnele,

E penso-o vendo e ouvindo,

E ando com ele a toda hora “Aberto

Caeiro in Poemas de Alberto Caeiro

( heterânimo
de Fermando Pessoa.)

Enviado por

| Victor - Magshim

 

 

AB povo
Revisionismo na intemet.

Alguns dias atrás enviaram para a lista da tnuá sites nazistas
na intemet, eu gostaria de alertar para sítes mais perigosos

que estes: Os Revisionistas. Bes se mostram como

verdadeiros, e apresentam seu conteúdo como uma

“revisão da história” contando fatos e datas. Obviamente

são anti-judaicos, negam o Holocausto e etc. & mora O
perigo !!! Bes não se apresentam como neo-nazistas ou
racistas mas sim como historiadores.

Para vocês verem até onde eles ja chegaram, eles
registraram 4 domínios , BM ISRAEL !!! | dominios atrativos

para judeus sem nada o que fazer na intemet procurarem.

Todos os domínios possuem o mesmo conteúdo, a que

espanta é que são dominios israelenses e muito atrativos.
Bes são:

http:/wmw magendavid.org.il

http:!frion org il

http:/iJew org il

http://eJew .org.il

Fiquem alerta |!

As autoridades israelenses ja estão estudando
o que fazer com os domínios.

   

    
 

É Enviado por

|- Pré Boguerf

ABS

Envie também aquilo que
você acha importante
divulgar para a trua. ou

traga o artigo para o iton
kir. o nosso email é:

hodahaggruposcombr
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DESABATO ..

Doutor, oque vou lhe contar, a muito tempo estava engasgedo na minha

garganta,

Estou numa crise exisiônciel enorme, acho que tudo perdeu sou senti=

do, para dizer a verdade acho que estou 26260260 meus i&ccis. Estou preocu

pado com Coisas que não tem a ver com a minha personalidade.

As pessoas não me querem mais, preferem ir para outros lugares. Prin-

cipalmente as crianças,

Vou explicerr melhor:

Eu era uma pessoa bem conceituada, minhas machanot saiam com 90 cha-

nichim e de sábado tinha casa cheia, dando tardes inesquecíveis aos meus

chenichim. E não pereve por ai, ou estava sempre consciente da minha con-

dição às sionista, chaluíziano, xibutziaio 3 socialista.

Mas minha vida mudou.

Veia qus vergonha 6 o uifkad,.. e a masiirut... É vsriade que mou
q 2 À ul

orzãos estão funcionanão, mas som muito 932000 Paroo> qua mous chani-

ב - 13% + 3 5 2

ohim estão muito ooupados para cuidar Gs ma,

Por fevor, Soutor, ajude-me, acorês mcus chaniciuim que parecem estar

dormindo stamamensa.

Voutor, salve-me, selve-me, não סוגסעס

Col: Jonny

Relembrando 0 passado
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