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Progado Engenheiro,
Re = 11 posso voltar à presença de ],8., 6 façoro tão 1060 20000108 do |
BrorChail a ñoticia que foi concedida a liconga de importaçãodo conhecido tór- |
mo mecánico de Tovaglieri 4 C. de Busto Arsísio, |

o Porem, contrariamente ao que tinhamos provisto, nem endemos todo 6 cani-

nho! surgem agora novos problemas, para cuja solução conto sobro sua benevolente
atenção e a valiosa Intervenção da Cêmera do Comércio que V.Ss dirige.

Conforme a carta de Vaskir do Kibuty, de 7 de corr., a Licença concedido

“polo Goyerno de 107801 68%8 60₪ 88 80001מ%699 1
"140068 de importasño 12 459.138 para o Kilutz Bror 00811 de um torno a

1.601 pera uso proprio, pera o porto do Haifa, embalado om caixotos, pa” 9

go em dolares. O valor da importação é FOB US53.000.00 6 GIF US$3.300.00-
O pagamento sera efotuado em dolaros clonring so Tesouro 067 (IMe-
red Haetrar agaf lématbes chute) pelo dondor de tórno Vand lemaán Bror,
02811 Sño Peulo Brasil. 0 pagamento do tório à Compánhia na Italia sera
feito polo acordo comercial Ieraol Italia, A nbortura do crédito no To-

souro de Israol dove sor ototuada antes do 1º do Outubro de 1055."

V.S. poderá obosrver que a Licença não corresponde perfoitamente à so-
ticitada, nom àsnossas cartas, nom nos entendimentos com 1.2. e 600 8 Tovaglio-

rá & GC. Achó que devem st destacar as seguintos circunstancias!

1 - 0 pagamento no fornscodor efetuar-se-á por um caminho quo, mesmo que não
ocasione onus novos, exigirê bastanto tempo a mais. A rospoito o representante

local de Tovaglieri 4 C., logó informado, acabeu sderindo às exigências do Minis-
tório de Israel e aúmitindo que o pagamento polo clonríng não devoria crear di-
ficuldados com08 fornecodoros. Todavia esta é uma surprosa, evitavol so as exi-
Eôncias tivessem sido evidonciadas ne época oportuna.

2 — Nunga 6 tórno 41 definido pelo nº 1.601. Nás entendemos orto7[

salvo que soja 'n reforóncia da tarifa alfandogária do Terael para identificação
de máquina do tipo em questão. :

3 - 0 progo não conforo con o mencionado. Na troca inicial de sommicagóos
Cou o Kibuta indicamos as quantiss de aproximadamente US$3.000.00 e US$3,300.00
para simplos informação, mnca tondo sido cortas. En virtudo do podido do Kibutz
de ebtor junto Som a maquina alguns apetrechos complementares, a quantia ofeti-
vanonto fixada subiu a US$3.439,00 FOB Genova e US$3,600,00 O1F Haifa. Então pa”
ra 6 pegamento. apresentamso dues hipotesos; a) dispór conforms a Licença e provi-
dengiar um pagamênto extra-logal a Tovaglieri 6 0. סמ lo-lhos em soparado a

diforonga de US$300.00; b) conseguir logo nltorar a Lígança, Clero está que o
Comité pretende seguir 4 segunda solução, pagando conforme A plona logalidade.

4 - Dfetuarombs & pagamento om dolares livros é não em dolares clonring. A

“ Auportação isrnolinia deve se verificar som coberturecámbialon Israol, sondo
goborta cow quantia que 6 Comitê vas pôr a disposição Gom um Choque sobre New
York. Então o pagamento efetuar-so-a do Now York por nessa erdom, mas por rasões

O óbrias não poderemos aparecer oficislmento somo pagadores: Tambem no seguinto é
,

procígo clarora! q clenring regulara o pagupente entre 148118 0 10861 6000 68%8-
boloco o Ninivtório, mas à dinheiro não sera do dolarós cloaring pois pagaremos
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5 - 0 praso estabolocido para a aberturado cródito até 1% de Outubro de
1955é quriodomais, pois não deo tempo para 1 as dúvidas agóre surgi-
das, non considere que toda a carta entro Brasil Israel levaom módia 15
dias; isto 6 mis ou menos um mós entro ida e volta. Esto prago más nos pare”
06 justificado, por tornar impossivel a renlização, em que o mais prejudicado
é e proprio. ha | .

6 - A Licença não 414 50 8 10ק00%8080 08%8 1960%5 40 direitos slfandogá-
rios om Tora). Esta ora uma das condições 055088 q inicio, » sua falte sigais...
fácaria male un desembolso pór parto do Comító, edudo que toda 5 62078080 ]01
ponsoda o 700117808 afim de ajudar o Kibuts. |

A Fizma Tevaglieri 2 0. 368 enviou n fatura pro-forme aqui junta, 6
que transmite a VS. para o caso que posse ser-lhe útil. Da mesms., aparsos 0
prego efetivamente combinado. |

Considerando que e fúngño de Chera de Conércio, salvo erro, 6 a de 18-
cilitar a-contlusão dos nogocios, na sua qualidade de Diretor pego é VD. sua

atenciosa intervenção, afim de eliminar as dificuldades suygídas, é especial-
mente o seguinte:

aj retiticar-0s valordo. indicados na1
b) tirar 4 vê 1.601, ou sáclarecer sua significação:
e) incluir na Liconsa +anbemos 8068907108 de sostums é 08 implementos

indicados de dotação da maquina;
&) dancisnar com certoze o Dopartamonto e quo devó-se efotusr o pagamento

e junto a quen pedir a abertára de urédito (no caso, talves sería mis
simples se a abertura for feita diretemônte o Now Tork om favor de En-

tidmis ou Banço de Isrool);
e) protelar convenientenento a prazo devalidos;
1) esclarecer se ha a lnencção alfendegaris.,

Vais ums vês repito estarnos prontos ao despacho de choque ou à abortu-
ra ds oródito, eliminando toda incerteza. K' dosejc unânime do Conitê que a
expedição, quando ofetuada, não tenha obstaculos,

Ficaremos muito gratos à V.5. pola pronta solução da peudoóncia, que las

mentáve mento está so arrastando dosdo muitos meses, com impecilhos que não

perotem justificados, eopecialuento em vo tratando deum presente q um Kibuta
recor constituido. Se procisar, V.S. também so. o tolegrafo, e então iremos am

cher e nañeira de reombolsar os gastos da Cámara de Comércio.

Y.S, desculpe ó comprámente ea minuciósidado donta carta,

Ceu 4exprossão de gratidão do Comitê que tenho a honra do represen-
têr é minha; onvio a VS. 08 votos do "áhane tova” é minha saudação.

ָ
Adelporté: Corinaldi

P,5. Envio ao Kitutr Brór Ghail e tradu-

ção donta carta, para noticia.  


