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Estimados ehaverim,

Como complemento As instrugios já expedidas pola Lishká Merkasit e referentes5 renlizagao da Moshavá Seminário em INFAIBA, desojamos abordar nesta clreular elgumas
importantes questõos, de cuja resolução dependerá om grando parto 0 8060888 da Mosha-vá Seminário. Intcinluente temos o problema financeiro: A Lishká após ter elaborado umorganento de todas as despezas com o Seminário e com as Hoshavot de Belo Horizonte O
Curitiba, rosolvou:
1º) A contribuição individual dos participantes Near e Avodá dos snifim PortoAlegro,Curitiba, Belo Horizonte, Niterói e Rio de Janeiro - levando-se em consideração es des-posas com a viagem até Sao Paulo - foi fixada em Cr$200,00 (Duzentos erusciros). 4 cometribuígão dos chaverim de São Paulo e Sentos - mais próximos do local do seminário =será do Cr$ 300,00 (Trozentos cruzeiros). a
22) Pei verificado que apenas com as contribuições individuais dos participantes seré
absglutamente impossivel cobrir as despesas existentos; torna-so, portanto, uma imporic
Ba necessidado que os suifim, como tal, contribuam com ums determinada quota pera o pasganento das despesas. Esta exigencia nso pode constituir Surpresa, ums vez que em todas
as nossas circulares auterioros temos insistido nesto pesto + mesmo sugerido renliza-
«0es que os suifinm deveriam emproendor «fim do obter os fundos necessários. As quetasdos snifim foram fixadas de acôrdo com as possíbilidados de cada enif, seu maior 00 ₪8=
nor desenvolvimento, etc. Estipulamos, om consonencia com este eritério, a quota de

para o sou anif, É improscindivel que todos os suifim contribuem, o mais
rapidamente possivel, com esta queta. Os salifim de Sño Paulo o Niterói Jé contribuiram,o primeiro integralmente e o segundo com metado da quota fixada pola Lishkd: Queremos
frízar quo caso não sejam apontados integralmente estas quetas - fixadas ao mínimo pos-51701 - o, afim de que o Seninário não se reminta de deficiencias matericis, vernos-encgobrigados » elevar a contribuição individual dos participantes. Aguardamos, portanto,com grando impaciencia, o recebimento da quota do seu 3nif, juntamente com a relagasnominal dos chaverin Avodá e Nonr que pertisipario do Semingrio.
: Mo que so refere a parto organizacional do Seminário, pedimos nos cheverim anotarem O seguinte: Os participentes dos Estados deverão estar emSão Paulo no dia 15 (rá do tôda conveniência que cheguem procisamento masta data e não com antecedência, envista do grande minero de chaverim partécipantes, e que iria dificultar en muito epro-blema de hospedagen en S.Paulo); mo dia 16, às 7 horas da manha, dar-se-£ 0 embarquepera a P A DO ge - EP.8. (É osteo o endere que deverí ser dadopeloschaverin ás suas as, para efeito correspondéncia); e elemento de ligagio en280 Paulo 6 para quem devoré sor enviada toda a correspondencia da Lishká no periodo doSeminário, será o chavor Benjamin Roichor - Rua Marin Narcolina 538 - telofone 95255);no dia 17 dar-s0-á a dostribuição dos participantes em comissões, trabalhos yreporatéria
iniciando-se, praticamente, o Seminário,

A Moatsá - cuja erdem de día e Lishhá está preparando e enviará sos enifim omais brevo possivol > terá início no dia 29 à moito, o que significa que os chaverimdos smifim que viorem especialmente para a Montrá, poderño gubarcar para a Fazenda doSol mo día 29 a tarde, chegando oxatemente a tempo do assistir a inaugeração da mesma,Ficou tenbem estipulado em 5 (cinco) o mimero de representantes com direito a voto quecada mnif deverá enviar. Agunrdom instrugões mais detalhadas no concernente a Ordem doDia, Tesos, etc. - -
Como ultima recomendação, chamamos a atenção dos chaverim para o clima bastante
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