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j Ref :EVLH232 A

São Paúlo, 16 de janeiro de 1956

Vasd Leman Hachshara
Nesta

Prezados chaverim,

Queríamos trazer ao conhecimento dog chaverim algumas

dificuldades existentes hoje om dia com alia de garinim, que

tivemos pportunidade de verificar com a partida de nosso gru-

po de 9 de corrente.
_Assim,os gastos existentes hoje em dia em documentos, com

didadao brasileiro, com todos os papeis rigorossmento em ordem

sao os seguintes :

Passaporte :

Selos para passaporte --$237,00
E " Imposto de renda 20,00

Reconhecim. de firmas - 22350

 

Fotografias--3 passaporte ......... 120,00

- 3/4 5 ;
Exame medico para Legacso israeli.... 180,00

Visto (frances ou italiano Sem,..... 300,00

taxa de urgencia)

Viagem Jundiaí-S.Paulo para exames... 90,00

5 medicos

Permanencia de um dia e,mala em,.esero €0,00

S. Paulo para exames medicos

Diversos gastos pequenos ל.

Total... o». .«o..o..oonoorn..s.o $1.115,00

Rasta-nos ainda 2 formas de trabalho,ou trazer um ghaver

da Hachshara para 8. “aulo para cuidar dos papeis ou entrega-los

 



a um despachante, O primeiro caso é mais econômico , em princí-
pio, se bem que a inexperiencia do chayer causa posteriormente
grandes gastos com despesas extraordinarias, gorjetas, corridas,
etc. De qualquer forma a propria estada de chaver em S, “aulo,
sai-nos uma media de $60,00 por dia, devendo-se considerar que
se dispendem os mínimos de 15 a 20 dias. Um despachante cobra
a razao de 1200,00 por passaporte, livre de despedas.

Deve ser levado em consideraçao que, na maioria dos casos,
faltam alguns documentos aos chaverim que preçisam ser tirados com
urgencia e aumentam mais ainda os gastos. Porem, o que definitiva-
mente torna insignificante o taksiv, 880 os passaportes amarelos,
que sempre os ha para tirar, e que custam , completamente livre
de outras despesas como exames, fotografias, vistos, a importan-
cia de $2.000,00 (dois mil ו somando o gasto. total com um
passaporte destes, a quantia de 52.830,00. a

A tudo isto, acresco ainda que, em1956, foram eloavades
as taxas de sglos e e completamente impossivel manter neste ano,

o mesmo taksiv que nos. anos anteriores,
Para seu conhecimento, devemos ainda informar que, da mes-

ma forma, o taksiv rmx alia de 41.000,00 e completamente insigni-
ficante. Segue uma relaçao de gastos que nossos garinim costumam
fazor com este taksiv (segundo os gastos feitos em janeiro de 56):

DIOS ÃOתת('04004546כ02044-.4--42-04049|
Bsu(5282820266,+180]60ןגי0380800,8)..0

Transporte para Santi0s ...ooconosoroono.nr.r.v.. 9100700
Arqueamento (2 Arcoa), cesadaoriocarodo cross.) 00900
Fiscalizacao, gastos no porto, ,carregadoros).....300,00
Volumes de mais (2 volumes-taxa de " 554 +) 08 00
Viagem de S.PaulorSantos e gastos em Santos «... 80,00

Totalss.. «+ $17610;00

Os gastos de vistem,pois, somente podem ser feitos, graças
a pequenos.presentes que chaverim recebem de suas casas, mas que,
em ceral nao atendem minimalmente os necessitados,S

E Pedimos a0 Vasd, pois, levar em considersac.o. tudo o que
ai vai relatado 6 adotar as providencias cabiveis.

Aceitem um cordial e chalutziano

Alei Vehagsmem

 

Adolpho Cheinfeld-Mazkir Artzi  


