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Queridos pais, mães e responsáveis! 

 

Neste documento vocês encontrarão a ficha de inscrição, a ficha médica e os termos de 

compromisso dos chanichim para a Machané Kaitz de 2019 da Chazit Hanoar São Paulo. 

Essas devem ser preenchidas e entregues em mãos aos madrichim até o dia do embarque.  

 

Além disso, solicitamos que os seguintes documentos sejam levados no dia do embarque: 

• Cópia do RG; 

• Cópia da Carteira do Plano de Saúde; 

• Cópia da Carteira de Vacinação. 

• Assinatura dos termos de compromisso com firma reconhecida no cartório na 

última página (termo de autorização de viagem). 

Também pedimos que os senhores preencham a inscrição online para a Machané, através do 

link: 

http://tiny.cc/FichaChazit 

 

Primeiro Preço 02/10 – 01/11 

Segundo Preço 02/11 – 06/12 

Pedido de bolsas 02/10 – 01/11 

 

Nos disponibilizamos para sanar quaisquer tipos de dúvidas! 

Atenciosamente, 

 

Chazit Hanoar São Paulo 

 

Bruno A. Goldstein – Mazkir 

(11) 97970-7918 

Bruno Pekler – Rosh Chinuch 

(11) 95066-0040 

Elisa Zatyrko – Guizbarit 

(11) 97695-8591 

Luiza Kanner Carmi – Rosh Vaadot 

(11) 99249-8489 

Jonathan Creimer – Mechanech 

(11) 99939-6239 

 

http://tiny.cc/FichaChazit
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FICHA DE INSCRIÇÃO - MACHANÉ CHAZIT HANOAR 2019 

 

Nome do chanich 

______________________________________________________ 

Data de nascimento do chanich 

_____/_____/_____ 

Número do RG do chanich 

_____________________

Kvutzá do chanich? 

Garinim (1º ano) 

Shovavim (2º ano) 

Solelim (3º ano) 

Omanim (4º ano) 

Guiborim (5º ano) 

Kovshim (6º ano) 

Nitzanim (7º ano) 

Neurim (8º ano) 

Mordim (9º ano) 

Ofakim (1° Colegial) 

Amelim (2° Colegial)

Endereço Residencial 

Informar respectivamente: Rua, número da residência, número do apartamento e bairro 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Nome e número de contato do pai ou responsável. 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nome e número de contato da mãe ou responsável. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Na ausência dos pais procurar preferencialmente por? 

Informar nome, parentesco e telefone de contato. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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FICHA MÉDICA 

Nome do Chanich 

__________________________________________ 

Kvutzá do Chanich 

__________________________________________ 

Tipo Sanguíneo e fator RH 

_____________________ 

Peso e Altura 

_______________________ 

Nome e telefone de contato preferencial. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Nome e telefone do médico. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Está realizando algum tratamento médico? Se sim, qual tratamento médico e quais 

procedimentos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Está em tratamento psicológico? Se sim, qual? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Alguma situação familiar que os madrichim devam estar cientes? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Tem alergia a algum medicamento?    Sim Não Qual? _____________________________ 

Tem bronquite e/ou asma?   Sim Não Procedimentos ______________________ 

Tem convulsão?     Sim Não Procedimentos______________________ 

Tem disritmia?     Sim Não Procedimentos______________________ 

Apresenta sonambulismo ou sono agitado? Sim Não Procedimentos______________________ 

Apresenta enurese?    Sim Não Procedimentos______________________ 

Restrição a algum tipo de atividade física? Sim Não Qual? _____________________________ 

Está em dia com todas as vacinas?  Sim Não Quais faltam? _______________________ 

Apresenta algum tipo de alergia?   Sim Não Qual? _____________________________ 

Já fez alguma cirurgia?    Sim Não Qual? _____________________________ 

Apresenta alguma restrição alimentar?  Sim Não Qual? _____________________________ 

Doenças contagiosas já contraídas?   Caxumba Sarampo Rubéola Catapora

       Coqueluche Erisipela Outras 

 

Em caso de uso de homeopatia, descreva os procedimentos. Todos os medicamentos a 

serem utilizados deverão ser levados. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Descreva detalhadamente qualquer procedimento ou observação que possa auxiliar os 

madrichim e responsáveis pela machané, em caso de acidente ou de doença já conhecida. 

Acrescente, se for o caso, o comportamento emocional conhecido do chanich 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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TERMO DE COMPROMISSO 

 

A Machané da Chazit Hanoar é considerada o principal marco de encerramento do semestre, abrangendo 

chanichim de 6 a 16 anos. Neste marco, temos como objetivos promover um ambiente de diversão, 

aprendizado e socialização entre os chaverim (membros) da Chazit. Para que a Machané transcorra de 

forma tranquila e proveitosas para todos os participantes, definiram as seguintes regras: 

● Roubos não serão tolerados; 

● Atos de vandalismo não serão tolerados; 

● Não é permitido o porte e/ou uso de qualquer espécie de fogos de artifício (bombinha, rojão, etc); 

● Não é permitida a saída dos limites do sítio sem a presença de um madrich e segurança; 

● Não é permitido qualquer ato de agressão física, verbal e bullying (atitudes agressivas); 

● É proibido trazer qualquer tipo de substância prejudicial à saúde (energético, etc); 

● Não é permitido o uso e/ou porte de drogas lícitas (cigarro, álcool, etc) e/ou ilícitas; 

● Não é permitido trazer material contendo pornografia ou outro conteúdo impróprio para menores; 

● Não são permitidas relações sexuais; 

● Por questões de segurança o chanich está proibido de trazer facas, canivetes e afins; 

● Não nos responsabilizamos por bens de valor levados a Machané (tablets, iPads, celulares, câmeras 

fotográficas, joias, roupas, dinheiro, etc). 

 No caso de haver descumprimento de alguma das regras acima citadas, as consequências serão 

decididas pelos madrichim juntamente com a Vaadá Chinuch, órgão responsável pelas decisões de 

âmbito educacional da Chazit Hanoar. 

 Essa Vaadá, junto aos madrichim e hanagá, tem autoridade de tomar qualquer decisão, avaliando a 

gravidade e individualidade de cada caso. Cabe a ela avaliar o prejuízo dos atos que descumprem as 

regras e se o chanich for considerado responsável pelo ato, este terá de arcar com as consequências. 

 Se for decidida a expulsão do chanich da Machané a família deverá buscá-lo e não terá direito a 

reembolso da Machané. Caso a família não possa buscá-lo, a Chazit Hanoar designará um madrich que 

irá acompanhá-lo na volta a São Paulo, e os custos deste transporte ficarão a cargo da família ou 

responsável. 

 Enfatizamos que a Machané é um momento socioeducativo e prezamos o respeito e reciprocidade 

entre chanichim, madrichim e funcionários presentes. 

 A hanagá e o Sheliach estarão disponíveis para esclarecer eventuais dúvidas em relação a este 

documento de compromisso. 

São Paulo, ____ de ________ de 2019. 

 

__________________________________  __________________________________ 

   Nome do Chanich     Assinatura do responsável 

 



                 
 

6 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM E VOZ 

Pelo presente instrumento, eu, abaixo firmado e identificado, autorizo voluntariamente e 

gratuitamente a Congregação Israelita Paulista, de CNPJ nº 60766060-0001/41 e localizada à rua 

Antônio Carlos, 653, a utilizar voz, imagem e informações do menor 

___________________________________________________ captadas durante o 

acampamento realizado entre os dias 17 a 22 de Dezembro de 2019 em materiais impressos e 

mídias digitais, sem limitação de tempo ou número de utilizações/exibições, podendo licenciar 

e/ou ceder a terceiros, no todo ou em parte, seus direitos sobre o mesmo, não cabendo a mim 

direito e/ou remuneração, a qualquer tempo e título. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESISTÊNCIAS E INTERRUPÇÕES 

Em caso de desistência da viagem, seguiremos a seguinte política: 

• Se a desistência se der em até 15 dias antes da data de embarque, haverá devolução de 

80% do valor. 

• Se a desistência se der em até 5 dias antes da data de embarque, haverá devolução de 

40% do valor. 

• Se a desistência se der em menos de 5 dias antes da data de embarque ou durante a 

viagem, não haverá devolução. 

 

Em caso de interrupção da viagem, seguiremos a seguinte política: 

 Caso haja necessidade de ida e volta de um chanich durante a temporada por motivo de 

força maior, o que deverá ser devidamente comprovado, a Chazit terá direito ao ressarcimento 

proporcional dos dias aproveitados somado à taxa de transporte e seguro no valor de cinquenta 

reais (R$50,00). 

 Caso haja necessidade de ida e volta de um chanich durante a temporada por motivos 

sérios ou casos graves de indisciplina, as viagens ficarão sob a responsabilidade dos pais ou 

responsáveis. Isso só será permitido em casos muito especiais, mediante autorização da direção 

da Chazit Hanoar. 
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CONTRATO DE RESPONSABILIDADE 

Visando dar consistência aos nossos objetivos educacionais, consideramos fundamentais o cuidado e o 

respeito às instalações, funcionários e bens materiais na utilização da Sede onde será realizado o 

acampamento ou outras localidades. 

É muito importante desenvolver a consciência de que a vida em grupo implica em utilizar adequadamente 

o espaço de uso comunitário. Para tanto, fica estabelecido que a responsabilidade por eventuais danos 

causados pelo chanich ao patrimônio ocorridos durante sua permanência na Machané, é inteiramente dos 

pais e/ou responsáveis pelo chanich, ficando estes obrigados a ressarcir o Sítio de quaisquer despesas 

decorrentes de danos ao patrimônio.  

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZAÇÃO MÉDICA 

Em caso de emergência, eu, _________________________________________, responsável pelo chanich, 

__________________________________ autorizo o dirigente, madrich ou responsável pela Machané 

coordenar e administrar o tratamento e/ou condutas médicas necessários a meu filho(a), em caso de emergência, 

por um médico e/ou outro profissional de saúde (dentista, enfermeiro, paramédico). Autorizo outrossim, em 

caso de manifesta emergência, o profissional escolhido pela Chazit a hospitalizar, medicar e indicar cirurgia se 

assim julgar necessário. 

Ciente que é regra entrar em contato com os pais, porém sabendo que o tempo para que este procedimento seja 

seguido, pode, em determinadas situações, ser crucial para a saúde do chanich, autorizo os dirigentes da Chazit 

a tomarem as providências que julgarem 

necessárias, mesmo antes de contatarem os pais. Entendo que os dirigentes procurarão oferecer o melhor 

tratamento possível, não podendo ser responsabilizados pela inadequação do tratamento indicado pelo 

profissional competente. 

Assumo as eventuais despesas decorrentes de qualquer atendimento necessário, sejam medicamentos, 

equipamentos, despesas hospitalares ou de pronto atendimento, ou outras que se fizerem necessárias. 

Autorizo ainda o dirigente ou responsável pela Machané, em caso de emergência, a diligenciar diretamente junto 

ao meu seguro de saúde, conforme especificado abaixo. 

 

Nome da seguradora____________________ Apólice nº________________________                                                                                     

 

Nome do titular________________________  Validade_________________________                                                                                        
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATO COLETIVO DE SEGURO 

(ACIDENTES PESSOAIS) 

 

Eu, na qualidade de responsável legal pelo menor ______________________________, 

participante da Machané da Chazit no mês de Dezembro de 2019 tenho, como justo e contratado, 

o que, mediante as cláusulas e condições adiante estabelecidas que prometo cumprir. 

PRIMEIRA: Pelo presente, tomo conhecimento da existência do seguro de acidentes pessoais 

para os chanichim participantes da Machané da Chazit, com as seguintes coberturas máximas: 

• R$ 2 000,00 (dois mil reais) para despesas médico/hospitalares em caso de acidentes para 

cada chanich. 

Somente para os maiores de 14 anos: 

• R$30 000,00 (trinta mil reais) para invalidez permanente por acidente; 

• R$30 000,00 (trinta mil reais) para morte acidental. 

SEGUNDA: Outrossim, tomo conhecimento que o seguro acima referido tem validade no 

transporte e estada no período referente ao Acampamento. 

TERCEIRA: O prêmio de seguro de que se trata o presente instrumento compõe-se na parcela 

única de R$8,07 (nove reais e oitenta e um centavos), incluída no preço do Acampamento. 

QUARTA: Comprometo-me, de maneira irrevogável, a reembolsar toda e qualquer quantia paga 

para tratamento do chanich supra qualificado, nas seguintes hipóteses: 

1. Quando os gastos não forem cobertos pelo contrato coletivo de seguro, ou 

2. Quantias gastas que superem os limites de cobertura. 

E, por assim estar justo e contratado, firmo o presente, para os devidos fins. 

 

Tendo lido e estando ciente e totalmente de acordo com os termos e condições do Termo de 

Compromisso, Autorizações, Contrato de Responsabilidade e Autorização Médica, afirmo 

abaixo. 

São Paulo, ______ de ___________________ de 2019 

 

Nome do responsável__________________________________________________________ 

Endereço____________________________________________________________________ 

RG do responsável______________________ CPF do responsável______________________ 

  

ASSINATURA do responsável_____________________________________________ 
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De acordo com a mudança na legislação, a autorização a seguir precisa, obrigatoriamente, para 

jovens menores de 16 anos, ter reconhecimento de firma da assinatura no cartório por 

semelhança ou autenticidade 

 

AUTORIZAÇÃO PARA CRIANÇA OU ADOLESCENTE VIAJAR E SE HOSPEDAR 

PELO BRASIL ACOMPANHADO (A) DE MAIOR RESPONSÁVEL 

 

Conforme o artigo 83, §1º, b, 2, da Lei 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e 

Adolescente - ECA, alteração registrada na Redação dada pela Lei nº 13.812, de 2019 

 

Eu,___________________________________________________________________ 

portador (a) do RG _________________e do CPF ____________________, residente na 

________________________________________, telefone ______________________ na 

qualidade de (  )  pai    (  ) mãe  (   )  tutor (  ) guardião, AUTORIZO o menor 

________________________________________________________________, nascido(a) em 

______________sexo, (  ) masculino, (  ) feminino,  e portador  do RG 

______________________, expedido pela ____________ em __/___/___ a viajar entre as 

cidades de São Paulo e Salto de Pirapora (próximo a Sorocaba) em atividade pedagógica,  

promovida pela Congregação Israelita Paulista, CNPJ 60 766 060/0001-41 sob a 

responsabilidade e na companhia de um dos seguintes responsáveis, no período de 17 ao dia 22 

de Dezembro de 2019, no Sitio Vips ou em qualquer outro estabelecimento congênere, localizado 

no estado de São Paulo. 

 

Bruno Abramowicz Goldstein 50.237.359-3 

Bruno Pekler   52.399.517-9 

 

Elisa Zatyrko  54.048.828-8 

Luiza Kanner Carmi 54.599.063-4 

A presente autorização é válida do dia 17 ao dia 22 de Dezembro de 2019. 

  

_______________, _____ de _______________ de 2019  

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do genitor ou genitora ou responsável 

(Reconhecer firma das assinaturas em cartório por semelhança ou autenticidade) 


