Esta grande melhoria da situação de agora em relação a 26-10-1953
conduziu. Os
deve-se principalmente ao critério rigoroso em que o trabalho se

gastos foram efetuados dentro de orgamentos estabelecidos e a novimentagáo (in-4
Isto
felizmente por enquanto inevitável) prevista con a devida antecedências
permitiu que, apesar dos enormes gastos, as dívidas não aumengassen e a Hânhag*
do trabaArtzit pudesse trabalhar minimnalmentee Por outro lado, os resultados

lho con o Vaad Hanoar do Rio e de São Paulo, foram a fonte oentral para o paga

mento das dívidas. Recebemos do Vaad Hanoar do Rio e de São Paulo, (como se po
de verificar pelo balanço), a quantia de Cref 50.500,00 (cinquenta mil e quinhe
ntos cruzeiros). A diminuição de dívidas entre 26-10-1955 e 28-2-1954, foi de
Cre$ 55.518,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e dezoito aimugel cosla
Ze

Mass Chaver:

Transcrevemos abaixo, um extrato da regulamenta

ção da Guisbarut Artzit do moviménto (referente ao assunto), aprovado pelo TITO
Kinus Ártzi, em Julho de 1953.
17) Serão pagos pelos snifim bem como pelo KsHe Ein Dorot, trimestralmente, o mass chaver,
: 02%
tzofim
se mensal:
solelin
:
bonin
שחת כ הת:

na seguinte ba
0
3,00
4,00
00,5

)81 O Mass Chaver será pago tambén pelo shituf e Garin

Hachshará dos snifim, bem como por quaisquer outras
kupob meshufefiot que possam haver em qualquer snife

.

Apesar das decisões claras desse regulamento, do LIº Kinus Artzi,

e mais ainda dos estatutos do movimento, a Hanhagá Artzit não recebeu este take

sive

Só há duas hipóteses:

ou os snifim não efetuaram a cobrança ou fizeran u

so indegido de um dinheiro que não lhes pertencias

duas hipóteses é mais graves

Não sabemos dizer qual das

Como se pode verificar pelo balancete, foi unicamente recebida a

quantia de Cre$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta cruzeiros), do snif
Porto Alegre, e mesmo assim, sen as: explicações e declarações indispensaveise
Cremos desnecessário voltar a explicar o assuntos
3

Quotas semestrais e anuais:

Transcrevemos abaixo um extrato

da regulamentação da Guisbarut Artzit do movimento (referente ao assunto), apro
vado pelo II? Kinus Artzi, em Julho de 1953, bem como um extrato das decisões

deste mesmo kinus, no tema finançase

Regulamentação da Guisbarut Artzit

20)

O Kinus do Movimento fixará a quota anual de cada

snif, bem como a forma e épica de pagamento total
ou parcial»

Resoluções do IIº Kinus Artzi
62)

tema Finanças

para & Hanhagá Artzit, deverá ser:
São Paulo

Rio
Porto Alegre
Curitiba
5. Horizonte
7º)

-

0 212 Kinus Artzi resolve que a quota dos snifim

-

«+
=
=

02%0

Cre$
ref
Cre«$
ref

50.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00

O II? Kinus Artzi resolve que os snifim farão seus
paganentos da seguinte forma:

a- SePauloç: Riooç Curítibas .en 15- 9 .--30% do total
en 31-12
20% do total

en 30= 5

35% do total

:

en 15= 7

15% do total

b= Porto Alegre:

em 15en 31=1

10% do total
30% do total

en 15-

20% do total

en 30=
6- Belo Horizontes

en 15=
em 30em 15-

40% do total
20% do total
70% do total
10% do total

Ty
De acordo-com essas decisões, deverian ter sido pagas as seguintes

quantias, até agora!

São Paulo pooooocoo
Rio de Janeiro seco
Porto Alegre co. 00»

Crof 35.000,00
Cref 25.000,00
Cre$ 12,000,00

Belo Horizonte 555.

02.8 0

Curitiba s...o..»...

02%%0 0

Total v0.0. Cref 84.000,00
Foi recebido pela Hanhagá Artzit, até agora;
São Paulo arooovoso

Cro$ 26.300,00

Rio de Janeiro 24.40

=

Belo Horizonte +...

Cre$

Porto Alegre soc...
Curitiba eo..».rocoo

.

Total 000.0.

=- = -= -=

Cre$ 202600,00
Crop 16.000,00
1.000,00

Crof 63.900,00

Como pode-se ver, São Paulo e Belo Horizonte não cumpriram, dentro do
prazo estipulado, o pagamento de suas quotas; Porto Alegre e Curitiba, as ultra
Peesarane O problema do snif Rio de Janeiro, neste aspecto, tem que ser conside
rado completamente aparte, pois estava o snif inpossibilitado de efetuar campar

nhas entre os circulos mais próximos do movimento, uma vez que, estava e está en
andamento no Rio de Janeiro, a canpanha do Vaad Hanoar para a Hanhagá Artzite
por informação do sheliach de Belo Horizonte, despesas suas foram

Observação:

pagas pelo snif, por conta da quotas

tas a respeitos

Não foran porén prestadas eon

4) Vaad Hanoar: En 26-10-1953, foi feita uma reunião conjunta entre
a Hanhagá Artzit e o Conité Central do Poalei Sion Hitachdut, e entre muitas
outras coisas, ficou estabelecido de que o Poalei Sion Hitachdut, por intermédio
das Vaadot Hanoar, criadas, levantoria a soma total de Cre$ 200,000,00
(duzentos

mil cruzeiros), sendo que Crsf 100,000,00 (Cem mil cruzeiros) en São Paulo, e
Cre$ 100.000,00 (Con mil cruzeiros) no Rio de Janeiros

Como se pode verificar pelo balanço, recebeu a Guisbarut Artzit, até

o momento, a quantia de Creó 50.500,00 (Cinquenta mil e quinhentos
cruzeiros),

sendos

Cre$ 0
Cro? 16.000,00

Cref 50.500,00
1º Periodo:

3:

3

Vaad Hanoar = Rio de Janeiro
Vaad Hanoar - São Paulo

Total

Balanços

12-8-1953

Entradast

a

26-10-1953,

Campanha snifin ceocossocooca

Crob 54-100,00

Devolução inveetimentog,0005

33.000,00

Emprestimos contraidos os.o.

149.250,00

Secretaria Administrativa +.
ג

Lre$240:912,50
Cro$ Bell2,00
00.2

Campanha norte-Paranã «ossis

Entradas 01702888

 הcego oa

Deficit alió (2%g8rupodtgarin)

Desps devolução fnventinohto

101008 ההשבק

Juros e quotas bancárias -0»
Acerto definitivo das dividas não constantes da lista
ota o oa

Emprestimos pendentes «ss0:»

Saldo em caixa em 26-10-53 «

2:750,00

1:812.50

37.438,70

7231.00
2:500,00

01

5.385,00

280.162,40

1...250.00

—5c186,00

GrofiP4Dasa?BO

ci omea

2º Periodos

26₪10-1955

Entradas:

 ה5

Saldo en caixa a 26-10-53000

Cref

Campanha nos snifim 2:......
Mass chaver = Porto Alegre e

0

9.800,00
2.550,00

34.500,00

Vaad hanoar - Rio de Janeiro

Vaad hanoar = São Paulo +...

16.000,00

Instituições - Taksivim +...

20,000

cposose

22.500,00

27.000,00

Devolução investimentos o...

Entradas diversas 4..5......
Madrichim = 04840.2.

750,00

260.980,00

Emprestimos contraidos esses

Cre$ 597. 166,00
___Q_-_——

Secretaria administrativa «e

Alugueis torcer s os cce s06

Cref

Ordenados aeee casamos é cocos
 ותoa gas o uno aa neto
Shldchut = Norte deberes...
Muros =| quotas osorno copos
Publicações ....44.........'
Emprestimos pendentes «cesso
Dívidas

pagas

13.974,00

4.400,00

5.000,00
17.029,90
10.971,30
2.306,00
0
16.775,00

e.rmooneseno oso

(00

Saldo em caixa - 28-2-1954 6

213,80

Madrichim - Sochnut +...».....

22.885,00

397.766,00

ca

Observações:

1-

Acha-se incluido na soma de Crep 260.980,00; (duzentos e

sessenta mil e novecentos e oitenta cruzeiros), a quantia

de Cr.$ 605480,00 (sessenta nil e quatrocentos e oitenta
cruzeibos) recebidos da Sochnut para orçamento do movimen
tos Parte foi usada para despesas (incluidas nas descri-

minadas acima) e outra parte (Creff 39.677,00), conta como
dívida internas

2-

O orçamento de mabhanot não consta do balanço acinas
t

Beit Hanadrich, 28 de fevereiro de 1954

A Guisbarut Artzit:

Ervin Semel (a)
David Fainguelernt (a)
Yossef Etrog (a)

Executivo: Henrique Sazan (a)

6) Investimentos na Hachshará: foi formada, durante este periodo, U=
na comissão nixta do Kibutz Hachshará Ein Dorot e a Hanhagá Artzit, com o fito
de fazer um estudo completo sôbre diversas propostas de investimentos na

hachshará, que pudessem trazer resultados financeiros vantajosos para o movie

mentos

4pós longo estudo, essa comissão recomendou um investimento em larga

escala e a longo alcance, em vinhos

Não pode ser executado nessa escala,

pois

já estavamos fora do periodo normal da safra, ctce Assim sendo, o Ko He' Eln
Dorot o fez agora, em alcance menor. Eu nossa opinião, os planos devem ser le

vados em conta e reconsiderados em égoca própícia (ao redor do IIIº Kinus Artzi)e
6 >

CAMPANHA DE BROR CHAIL
A partir do kinus não foi feito praticamente nada a mais do que ha=

via sido conseguido naquela épocas O motivo principal foi de um lado que o cham

ver Fiszel não poude se dedicar a esta campanha com a devida intensidade e, de
de is:
outro, a ausência entre os pais dos chaverim de Bror Chail, um grupo
tas experimentados, dos quais depende, en última instância, o sucesso de qual=

quer canpanha financeira no ishuve 28 instruções recêm chegadas de Bror Chail

são no sentido de ser orientado o trabalho financeiro em prol do meshek, para a
meta de se conseguir investimentos de capital em empreendimentos conjuntos do
meshek, que poderão trazer benefícios tanto a este como aos investidorese Esta
orientação sorá seguida nos próximos neses, aproveitando-se a estadia no Brasil

dos dois chaverin de Bror Chaila

Beit Hanadrich, 28 - fevereiro = 19

HANHAGÁ

ARTZIT

ya

