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Prezados chaverim:

Esta carta já deveria ter sido enviada há tem
pos. O seu atraso É devido ao empenhos dos chaverim no trabalho
de machanot e a espera da execução de alguns empreendimentos fi
nanceiros, que por motivos que abaixo explicaremos não sairams

Pelas cartas e balancetes mensais por nós en-
viados, os chaverim puderam“acompanhar as finanças do snif Rios
Queremos nesta carta dar uma idéia mais real e mais atual de co
mo está hoje a/nossa situação; financeiras

A situação financeira do Snif passou por uma
brusca mudançagquando alugou-Se a nova séde, Até 14, nossas sai
das eram pequenas, pois pequenos eram nossos gastos e compromis
sos financeiros. tsta mudança atingiu profundamente toda a vida
financeira do snif, tanto no que diz respeito a Caixa "A" como-
a Caixa "Br,

Para chaverim terem,uma idéia aproximada da -
mudança 6 suficiente exemplificar o gumento havido nas saidas >
da Caixa,A. Segundo as resoluções do IIIº Kinus ArtZi, o totak-
de saídas era de 044,300,00 (quatro mil e trezefitos cruzeiros),
noje as saidas mensais estao orçadasem (t$l4ZUVU, VU), O gue pra
ticamente significa o triplo. EN / 5

As entradas da Caixa "A", não acompanharam o
ritmo das saidas, Elas em média atingem a 687.000,00, o que sig
nifica que a Gaixa está apresentando um deficit menssl médio dé
07,42 ,

O deficit até hoje apresehtadó pela Caixa "ג
tem sido até cobertp pela Caixa "B'!, graças ao empreendimentêá
que fizemos na Chanucat Hahait da séde, 4

O Livro de Guro, na ocasião, nos rêndeu, apro
ximadamente (885.000,00, dos quais ainda temos em caixa cerca —
de. 044.000,00 e ainda temos a cobrar aproximadamente C$10.000,00
cobrança esta que se estenderá no mínimo até abril ou maio.

Diante desta situaçao, pensamos em realizar
alguns empreendimentos financeiros nêéste período. Assim haviamos
planejado a realização de um churrasco no seit neshalutz que se-
gundo nosso cáteulo aaria um lucro líquido de 0015.000,00. 416 -
Ta e «so haviam promessas da realizaçao de um chá em casa dé uma
áraã. do Comitê de Amigos e de uta campanha relampago entre al-
guns individuos selecionados, O cálculo total de entradas pre-
vistas era de (135.000,00. :

4080 nos primeiros preparativos para a reali
zação destesempreendimentos percebemos as inconveniencias de reze
liza-los neste período, devidoa diversos motivos,

Este perívao no nio de Janeiro, caracteri
za-se pelo intenso calor o que leva numerosas familias a saip”
da cidade em direçao aos locais de veraneio, e 2) poderia sig-nificar um possivel fracasso em nossos empreendimentos. além
do que o própio trabalho de macnanot seria um sério impecilio
pois teriamos que concentrar muitas iorças nestes empreendimen-
tos tinanceiros om traria sérios prejuizo ao nosso trabaino com
as Machanot Kaitzs  

assim pelasrazões acima citauas, a incon
veniência da época e a concentração de forças em veBno vos tra-
balhos de macnané obrigou-nos a suspender a realização dos em-
preenaimentos financeiros por nós planejados.

  



  

 

3 Isto naturalmente acarretou-m0s sérios problemas financeiros,
inclusive o não cumprimento de nossa obrigacao em pagar a 2* par-
cela de nossa quota à Hanhagá Artzit, pelo que esta carta 6 uma
explicaçaa e justificativa, 2

Aproveitamos o ensejo e propomos que a Hanhagá Artzit, em
conhecimento de nossa situação estude a possibilidade de que o
luero tetal de nossas machanot locais fique para o snif,

Aguardando uma resposta despedimo-nos com nosso chalutsia-
no Alei V*Agshem.
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