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C.P.3744

São Paulo

Presado snr.Corinald?:

E
Antes de responder diretamente ao conteúdo de sua carta
de 12/1 | queremps exprimir nosso peser,si fomos nós os responsóveis pelo tom de aborrecimento que se nota em sua carta.

Julgamos sê-lo produto dum mal entendido,e estamos seguros
que após enumerarmos alguns dados técnicos conseguiremos desa=nuviar a atmosfera, e colocar novamente nossas relaçoes sobre

8 base de compresnsão e crédito mutuo, que estamos seguros,-o me

=recemos.
TORNO:

Sómente após a sua carta de 3/5 foi possivel pormo-a

contato com o Ministério competente,para conseguir a

lie

de Importação, Este ministério, por razoês que estão fonosso alcance julgar,obrigou nos a meses de visitas,mas

intervenção de inst“ancias competentes, conseguimos concor-

dência e instruções orais que lhess enviamos por telegrama de 6/10.
A- licença de importação com indicações oficiais por escrito,que
formalmente neste dia deveriam ter sido enviados pelo correio 3 nos
chegaram 12 dias depois.:sta É a razão do atrazo em que seguiu a
carta que deveria explicar o telegrama.Isto é em vez de ter sido

envááda no dia 6/10 ela seguiu no dia 18/10,

S

Sendo as indicações por escrito diferentes des que tinhamos enviado telegrafamos novamente e,paralelamente, provrogamos o prazo da
abertura do crédito. Infelizmente o. cheque já havia sido enviado,
Com o cheque em nosso poder,fizemos o que experiência rudimentar mandaria, tenter conseguir o endosso do Tesouro a favor de Brór=

Chai |.Lanentamos muito mas não conseguimos,fora de provas evidentes
de simpatia e compreensão, nenhuma secção do Ministério dispodta ao
ato final de assinarsuvando percebememos a inutilidade de qualquer
tentativa,redigimos,com o auxilio de sra.Corinaldi,o telegrama do dia
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55/11/1 e e certa que seguiu no mesmo dia, Nos queremos crer que estas

explicações acrescido do crédito que nos julgamos credores permitirão
dar cabo aos maus entendidos e fazer reinar o espirito de bos vontade
e compreensão que nós sempre encontramos de sua perte e do quel nos
possuidos de sempre,

Prorrogamos,neste fnterim,a abertura do crédito e esperamos o cheque permitirg,após envial“lo para a ltalia,fazer os tremites nécessários
8 para liquidar o assunto de acordo com informação que recebemos.
%

IMUTZ - Segundo a informaçao verbal e escrito do sr. Kreus,da ato

cia Judaica,h3 necessidade de transformar oficialmente o Comit8 em comit8 de adoção para que este,o K.H. possa etuar em todos os sentidos.
Para

¡sto é necessário,Unicamente,escrever carta so sr. Kraus de qe o

Comitê adota o kibutz de Bror=Chail.Sobre esse assunto acreditamos que
a decisão Última cabe sos chaverim do Brasil,que conhecendo o ambiente,

poderão julgar sobre e conveniência ou não do ato,A nos,no pafs,,é com-

pltemente extranha a ideloyser o Keren Hayessod uma cizão polftice,pois,
dificil ver daqui os efeitos da discussão sobre existência,hoje,de sionistes
“e não sionistas ne diáspora judaica.
₪

afém de legalizar esta situsção é suficiente uma corte formal «eo
sr. Kraus do K.H. departamento de adogáo.

SRA «MARGARIDA

o

CORINaLDÉ. Sus permanência entre nos,permitiu lhe

observar nossa vida em todos seus aspectos;e nos sujeitamos a sua inte-

ligência para trensmitir 80 Comitê,sus maneira de nos vera

0

Com a sr. Corinaldi tivemos ensejo de trocar ideias sobre a atividade do Comit2,e sobre planos futuros de atividade nossa no Brasil,e esperamos so bre- isso, ocasião de trocar ideilas,após terem os chaverim,
ouvido o que a sra. Corinaldi achar conveniente expor.
Sem mais,saudamo-lo,aguardando a vossa costumeira atenção e eficiência

Aron Thalenberg - mazkir
P.S.

Informamo=nos sobre o prego de uma caminhonette em

¿olares atraves do

K-H. “E de 1.7008 (um mil e setecentos) dolares 3 2.000 com todos
os apetrechos.

