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Prezado chevers

JE «menos pasgadosseguldanontasvinos Incluindo cl nossos
rolatôrios algumas informações empersas sobre o prenicas de Mesdonia no
Movimento Brasileiros É

um2todasàs oportunidades pera a aquisição de pelo
manos 5% por não dispemos de condições objotivas para a
consecução dos planos de tao vital importancia,

Sofremos 018 lo que mindasas consequencias de um país
69 espiral inflacionêria,ondo se respira a oriso de pregresso.ds terrenos
se valorizaram de um reneiro cbeurdaçalém da contínua degwalorisagio
da mosãa branilciraias grandes cídados ag casasantigas são diâriamento
demolidas csdendo lugar 2 arranba=0lus gigantescoz. Conseguent enento os
aluguéis s o caríssimos e nio raras vogos stronamos alguhs noses sou

paganentoyoolocando nos em 0141011 ב
y ppendemós bojo em alúguéis a cifra do 5134000,00 (mais de meio

milhão às trugolros) amucimintas. <

Analisonos a situação por וו

ajsão Paulo» Em São Penlopoidado de estos do 50,000 judeus dispones atuale
mentos de dois 08000126 לם A Rua Ribeiro 38 Lima 340 pouutando 7.000,00
O prédio nos sorviu duzanto doisanou,apasar do não cfvrocar condigõeu
poxa talendo tem quintal nén salio para nosgibet.0s chanichia menores she
ness a receber שמ quartos escuros 0 14108620 tomos lugar
também para a instalação 46 oficinas para o Chug Ulktsciçalên de un peques
no oúbículo endo funciona a gráfica do snifejmosmo ascim,o vinhamos mins
tendos Ho cntanto;nos ínisios io mos de Julho 200606808 8200 às dosocupar
e prºdiospois cle coxé demolido, O processo 08%6 corrands na 3
à «¿entro de algumas semanas inexoravelmento toremos de abandanar 6 mon
deny som a menor perapoctiya commorota deencontrar cutros

Além Jo maisçaus localização הפס 6bonposisando indnoros problemas
por se situar em como viciada ocasionada pela contínua construção de
yrfdios do apartémentoso ,
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Alnda em 350 1010446000outro mandoneBste מססגפ5ַמה 0sais e méxvo
*a py so salao pare o emifo As ânstelaçõos oíe presóriad
com divisõss do madoirasiSe temos desta maneiras um Suacionamento t à
e um ambionto de concentração indispensíveia a uma Machlaká do Chinuch e demois
dependencia de uma Hanhagé, Não temos instalações sanitáriaseAlén do |
mais de um ano o prédio foi interditado pola delegacia 46 0ע00₪ 1
aproximadamente mojo ano um incendio devorou bos parte de nossas instalag
Estamos indárotemente sendo os a abandenar e» prótdo (ocupamos o sogundo
andar) polo propriotórioçque está cansado de nonsas lamfrionsiinda que não seda
do nossa vontado,teranos de abandmar o pródio mais osdo ou mails tardo.

áinã: em JePaulo temos vários cutros moadonim que funcicnam em lovais
exprestadosye portanto sujeitos 4 boa vontade das pessoas quo o controlam: É 9
osso de Vila Kariana (no infoio do «no abendonamos um monios por nôs alugado
por não podernos árcer com as despodas,aposar de ser um bairro distante e muito
promissor) ento foncicnamos atusimente no Asilo dos Velhospúo Cambuci¿Penha -
o dernio bairros distantes e penilosos anão operamos em sinagogas cu escglssa
ASao Peuio 6 a cidado que deu o mmlor número ¿e ohaluszin a todos ou

05 e apesar dos tempos difictisgó o locel de maior  vorapectives 60000
telanas com todo o prisé

b)Rig= Temos um mondon por nôs alugado: custando 16.000,00 mensais. O prédio tomar T
entá na ininencía de sor denclido + Um de iguais osracteristicas,nos custará |»

hojespeio monos 25.000,00. 5
Esta cidade tambén nerdos toda ₪ 0808 8%טמָס0602018ב6800 segundo:

811 ה dem smeros,s na qual so ססמססמ%עמ12281ב(מסצס do judeus 2 285,%
9000 6 dinhoire arrocalado no «nTigmais as quetas da Ennhagá Arteitoo”: totale
menienuprogadas no pagamento do aluguols

ejPorto 210020- Temos uma casa antigagque nos custa 10.000,00 mensais O mitfgyer
pertencor a um Isha poguenorz, não +01 44000 poscivilidades de munter em dis
seus aluguéis.

d)Demais snifimo Todos os cutros smifimporcoção feita a Curitiba,funcionan
em locals mo ultimamento consóguinos emprestar a sociedados 106818008
de Iskav ¿ebadas Yras: 355 sedes ¡rovigérias o temporfriaggende ficanos
como nos casos de : noimm citados, de Jao Fauloscujoitos À von ventade das
pesseas que consoco colaborameliemno assimytrata»go de um auxílio ineatimbvoiy
pois caso sontráriognao torínmos nonhums possivildade de funcicnanento nós
pequenos Ishuviímo

situnção
São Puule ,.,...)))+0

91660
702%0 11986950
Curitibac..........

e 12 = לשלל5130600490
Quanto teremos de gastar em 018 dentrode 2 meses;
3” o Pauloso...oo.030:000,00 (mi? c/ valêo,8 quartos e Hanhagf c/ quartas

e mínimo oncontrado)s
310 4650
Porto Alegre »+105000,00 .

1Pnad 3.800,00 toal em 12 meses:  825.600,00 



Os números mencionados são suticiontes pars darou uma idéia
fiolde nosas dificuldades finencoirameSo bojo mal podemos gara tir a obe
tenção de modo milhão de exuizoiros anusispverenos nossa situaç o am
pe dentro do | mos em mais de 50%,criando so uma situagio insuston-

CONCIUSTO

Á ínica salda deste problema,q e seja yó 2 aquí-
aição ds pelo menes um mocdenpisiamos procurando com to cagasptanto em
3sPaulosquanto no vos verificando as melhores 0901455:6

Eojoçã vista lo quo conseguimos lconlizer,ostamos nais inclinados
a optar por SoPauloçen vista des seguintos fatorest.

aja safia do Moadon do snif é urgentespois recebemos ordem de
despeja que ast” cortando pola Justição ,

ts saído do salão o dopendoncina da HAs também vo dará nos
próximos messuero סצפ)טסהפ já dissonoggastanos funcionando em local inter
ditado pola .

Cjnos loseiz 6289 תסא42240268088,מ80 estamos censegiindo casas
pera 8804א% alugar em J,rculóelncontrimos apoma 5 algumas propostas de
vendasgalión סשת

Heje sm diage problens do Jevaulo'so agravou do tsl menciragque
toâiaa ag nossas stenções pera cio se Comvorgomo ncentranos por exemployumó
cabayultuada sm regias $imapprerncnesdo grande grto dos requisitos nevonsiricas
Sou prego £ de 3,5 niihSee ( razogvelydiga=ne de musagom) com entrada de pelo
menos um milhão 6 ₪019 1 08856 464988 tipo não andam no Don Retiraços molhos,
6 a única decenta que mostramos após cangativas lustas 1

/ uma oportunidade únicasa e não poderemos perder mais um vês
Nossa situação não o permites A parto que poderemos arrecadar entre o labhuy >
58 instancias docente nio ebro enquanto ná. tivexmmos uma ₪385 8011484 66
o requisito primoiro de qualquar campanha finanocira que-ancetémoss

Para ieto pertanioyvessá ajuda $ prinordla ledem ola não sé
nada conseguiromon,como 5520809 89558 cituação levada ₪ 6%%200
com a saída 20206084 do atual moadone 1

& prezado chaver pedo perosbor por nd cons o problema sé inverésu:
do uma situação grave no Riospassanos do use nó ves para uma situação premente
e urgentíssina em S,PoulosIsto não aijmitico que tunfm as 726 8 problema ¿e
Moaden 400 continuar som noluçãosMas,1É monos capezos de cooentrar solução:
provipógianço em SeFaulo sô podemos rasolverls com a Compra do uma casas

Pedimos de vossa parto auxílio finsnócipó de polo nanos
do preço 4 502 pagosin vista das circuastancias do nosso Tahuyyazromosaño sos
exagoradas 298608 0210080188 00048ב0 002018 de cumprida, teremos sindy
muitos auforgo = dispender para consrotizer noses nEpiraçãos

Bom maisgrecoba o nosso chalutsiano

ALAT TERAIINERY 


