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limo. Sr.

Dr. A. Corinaldi

Comitê de "Amigos de Bror Chail"

C.P. 3744 - S.Paulo

Ref. Dicionário Heb.-Port., - Port.-Heb,

Prezados Chaverim y

Em rescosta A vossax carta do dia 27 de fevereiro p.pss
queremos primeiramente exprimir nosso reconhecimento pelos esforços

investidos afim de levar a cabo a publicação do dicionário. Qua nto aos
diversos problemas tratados na mesma, queremos manifestar-nos como segue?

|. Apraz-nos saber que o Centro Cúltural Brasil-Israel de S.Pau-
lo apreciou favorâvelmente a obra, resolvendo emprestar-lhe seu patros
ב

2. Reservando-nos o direito de discutir o 8mbito ds obra,
relacionado com as elevadas despezas e faculdade de divulgação, pedimos
informor-nos qual a soma máxima que o Centro estaria disposto a investir
na publicação do dicionório ou qual a soma máxima que seria possível
angariar para tal fim, Sabendo as dificuldades de importação de livros
impressos no exterior e a dificuldade de importar matrizes, conforme
relatado na carta ao Dr. Lapide, e por outro lado sabendo da imposs
lidade técnica de compor o dicionário no Brasil, valer=-nos-W3 saber o
prêço eventual do dolar para a importação das matrizes e a despeza que
acarretaria a impressão e e encadernação do dicionário ne Brasil (p/
fôlha de impressão e unidade de encadernação), Tais informações poder=

-nos-ão dar um quadro claro da proposta de redução do 8mbito da obra,
deduzida das condições objetivas da soma posta à disposição e da melhor
forma de eproveitá-la. Sem tais dedos ser-nos-é difícil siquer cogitar
na proposta apresentada,

3. Quanto aos US$500, queremos frizar que essa soma fôra promes
tida em nome do Gentro de S.Paulo, visando auxiliar e própria manufatu-

ra do dicionário, i.e., destinava-se a permitir 80 chaver Zitman liber=
tar-se por alguns meses do trabalho no meshek afim de dedicar-se ao
dicionário. Se bem que não recebemos ainda a quantia acima, possibilita

mos ao chaver o tempo necessário. Torne-se claro que a soma fôra ofere-
cido pore a manufatura do dicionário sem relação alguma com comproprie-
dede dos direitos autorais, com a qual não concordamos, Pedimos verifio 



car a possibilidade de conseguir essa soma Independente dos direitos
autorais. Coso contrário, estuderemos a eventual idade de constituir
essa soma pagamento parcial adiantado dos direitos autorsis que nos
cabem pela primeira edição.

4. Quanto à apresentação dos verbos, salientomos que e maior
parte dos dicionários modernos apresentom-nos na 3a. pessoa masculina
do passado, Não só isso, como tombém a facilidade de deduzir def as
demais formas construidas (conjugações) dos verbos foi o que determi
o emprêgo dessa forma, O prefécio, que adverte 580766 fenomenos 0)
elimina qualquer possibilidade de engano.

5. Queremos saljentar o quanto seria vantajoso conseguir acele-
rar a procedura necessória paro a publicação do dicionário. Esperamos
que a disposição do Centro de S.Paulo a patrocinar a edição se traduza
à linguagem dos fatos.

Aguardando vossa resposta, envifmo-vos as nossas

Cordiais Saudações

Efraim Bariach

Mazkir do Kibutz

 


