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Caros Bariach e João :

A Esta carta é um resumo de nosso trabalho
conjunto de finanças que, segundo carta que recebi do Joao pare-
ce nao estar muito coordenado, %

Extranho que vocem me queixem de falta de
material para trabalhar no pedido de taksivim, quando tao grande
quantidade de material foi enviado no decorrer destes meses: ba-
lanças, 31008080 dos moadonim, madrichim, dados e estatistigas
quanto ao aumento de custo de vida no Brasil etc. etc. Neo e pes-
sivol cada dois meses encontrar material novo, Vamos esquematizar
os nossos pedidos =

Aumento geral de taksivim. Enviamos-lhes
uma serie de dados demonstrando o grande aumento de custo de vida
registrado no Brasil, principalmente com o aumento de salario mi-
nimo de Cr$2.l00,00 para Cr$3,800,00. Éste aumento pode ser cal-
culado numa base minima de 30% em relaçao ao ano passado, e todos
os nossos taksivim deveriam ser aumentados nesta proporçao minimal-
mente. Isto refere-so ao taksiv shnati e ao taksiv chaver para 8
“Hachshara. Quanto a-este enviamos anexo um orçamento que elabora-
mos e que foi enviado pelo Vaad Leman Hachsharot a Machleket Noar

Vehechalutz, sendo que ele fizeram-no nos seguintes termos : "con-
sideramos as pretençoes das hachsharot coerentes com o aumento re-
gistrado no custo de vida porem considerando as restriçoes finan-
081288 006 a Sochnut esta fazendo poDpomos que o taksiv chaver sg=
ja aumentado para Cr$1.900,00", O orçamento que nos pedimos contem
um aumento daperior a 30%porque nas saidas foram incluidos os i-
tgns conservação e produçao que antes nao eram levados em conta,
ja que em ultima analise revertiam emproduçao, ou seja, entradas,
Atualmente, porem,ha grandes saídas nestes itens, e a produçao ese
ta longe de corresponder aos gastos. á

Taksiv para madrichim » enviamos jaguma lis-
ta de nossos 17 madrichim em trabalho com seus respectivos tafkidim
etc. O nosso pedido refere-se ao aumento do numero de chaverim que

recebem taksiv e aumento do taksiv em si, de 2.100 para 3.800,00,
conforme o salario minimo. Éste aumento benificiaria extraordinaría-
mente o trabalho uma vez que constitue fundo para o:Kerem Hashlichim
que se encarrega do sustento dos shlichim nos snifim,

. Mosdonim - tambem sobbe isto mandamos um lon-=
go relatorio contendo a situaçao de nossos moadonim e nossas neces-
sidades, Deve-se conseguir um taksiv para Moadondm; sendo tambem ja
conhecido o argumento fundamental :; enquanto outros Daton recebem
taksivim paré compra de mosdonim tal nao sucede com o Brasil, devi-
do 808 preços inflaçionarios, Em compensação, tao pouco recebemos
dinheiro para alugar moadonim, sm O que seria entao logico reinvin-
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dica,
No quadro dos taksivim normais as nossas reinvindicaçoesreferemese ao aumento do taksiv shnati, conforme aumento de custode vida, aumento do numero de madríchim a receberem taksivim ( em17 so seis recebem ) e aumento do valor do taksiv, fixaçao de umtaksjv para M adonim, mensal, e aumento do taksiv chaver da hacheshara para 2, 00,00.

hiQuanto a taksivim extraordinarios contimuamos aguardando$ 800 dolares dos quais figaremos com $300 conforme ja lhes escre-Vemos:e lhes enyiamos hs pouco um pedido de fl00 relativo aos gas-tos dom OSeminario de Dirigantes em Novembro, cujos dados seguemanexos. Sobre este pltimo pedido, o Kadnon esereveu a Sochnut.De uma maneira geral, o Neustat e o Kadmon tem escrito so-bre a necessidade de aumentar os taksivim, fornecendo inclusive da-6088.
2Em todo caso escreveremos cartas a Sochnut sobre o dinhei=-עס.אא

Aguardando as boss noticias que vocês enviarao, recebem asmelhores recomendaçoes do
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