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Prezados Chaverim

Pretendemos, por melo desta, aclorar tôdos os |
pontos tratados em nosse vasta correspondência referente eo

Dicionário Hebraico-Portugues Portuguts-Hebraico, condensar 0
assunto e assinalar os pontos em que, sejundo nossa opinião, hoje
nos encontramos, e que nos devem orientar para adiante. a

|. Centro Cultural Brasil israel de S.Peulo.

Resposta sos quesitos dêsse Centro, apresento-:
dos em vossa corta do dia 12.9.58, foi dede em nossas dos dias
10.10.58 e 30,12.58. Conforme foi constatado em vosso razpazka
carta do dia22.2,59 e em csrta do Dr. Re Mindlin, datada do dia
3.3.59, o Centro julgou favordvelmente a obra por prssnchbr os
quesitas apresentados en vossa carta do dia 12,9.58, mostrando-se
disposto a pagar o quantia de 05% 5004-4 O finoncismento total
da edição por parte do Centro ficou postergado por schr o Centro
e somo de aproximadomente US$ 14,0004 além de suas possibllidades
sugerindo à redução do Bmbito de obras Ainda mais (vd. vossa de
dia 27.2.59) foi levantada a questão a ser esclarecida da
copropriedade nos direitos autorais que será assegurado so Centro
pelo pagemento dos US$ 500. Esse ponto fol reiterado em vossas
cartas dos ¿tes 8,3 e 22.43.59, sendo ainda apresentado em vos
do dia 105059, que repete got mente tdos os pontos
epresentados nos anteriores (julgamende_Favordvel, amplidão da
obro,, pagamento de US$ 500 e autoriza,ção expresso cor porte do
kibutz pares ejetuação de tal entendimento e novamento o problem
ma da copropriedade dos direitos autorais), acu sándo ter recebi-

da dessa mazkirut apenas a carta do dia 24.3.59, ףטנפ 58

não era resposta 3 vossa do dia 27,2,57. Contotamos, pois, que
desafortunada ente não vos chegou As mãos nossa carta do dis

12.30.59. PeraitInd-nos transcreve-ls aqui, afim de apresentar
ad choverim hossos ponderações naquela océsidos
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Ino, Srs DreA, Corinoldi, eto.

Prezados chaverim

Em resposta à vosso carta do dis 27,2 Pops, quer 2
mos primeiramente exprimir nosso reconhecimento pelos e Por
gos investidos afim de levar a cabo a pu licagão do dich
6/0006 סא 03069567 proble dyos 
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queremos nontfester=nos cono segues Pe à CA

le Apraz-nos saber que o Centro Cultural Brasi l=Isroel
de SePauúlo apreciou fovordvelmenteà obra, resolvendo empe
prestorelhe seu potrocínio ee

24 Reservando-»nos o direito de discutir o Ambitode
obra, relocionado com as elevados despezos e facul dade de
divulgação, pedimos Informar-nos qualé sons máximo queo

- Centro estoria disposto a Investir na publicação do diciond-
rio e qual a soma máxima que serlaposs vel ongoriar para
tal fim Sabendo às dificuldades de Importação de livros.
Impressos no exterior e à dificuldade delmportor motrizes,
conforme relatado na corta ao Dr. Lapide, e por outro lado
sabendo daimpossibllidade 1660108 06 compor o livro no
Brosil, valer-nos-d saber o preço evêntus| do dolar para a
importação dosmatrizes e y despeza que acarretaria a imptes-
são e & ençodernoção do dicionário no Brasil (p/ frolho de
Impressão e unidade de encuderaaçõo)» Tais informações
poder=nos-33 dor um quéndro claro de proposto da redução
ámbito do dicionário, deduzida das condições objetivas xa
soma posta “a disposição e da melhor forma de oproveltó=ias
Sem tais dados ser=nos=d dif'cilisiquer cogiter na proposta
apresentados E

3, Cuanto sos US$ 500, queremos frizor que esse soma
fora prometido em nome do Centro de S.Paulo, visenda per=
mitir o própria manufatura do dicionário, Tate, destinove=se
a permitir ao chaver Zitmen libertar-se por alguns meses do
trabalho na meshak afim dededicar=se as dicionário. Se bem
que não recebemos vinda o quantia acima,possibilitamos so
chaver à tenpo necessórios Tornagse claro qua o soma fora
oferecida pará o monufaturo do diciondrio sem relação algum
ma com compropriedade dos dircitos autorsis, com o que! não.
concordamos. Pedimos verificor à possibilidade de consegulr
esso som: Independente dos direitos autorais. Coso contéfrio
estudaremos a eventualidade de constituir essa soma peg
to percisl adiantado dos direitos autorais ףששהספ
pela primeira edição.

4. Quonto 8 apresentação dos verbos, saltêntemos que a.
motor parte dos diciondrios modernos apresentom=nos ne Ja,
pessos masculina do passado. Nio só isso, como tambén a
fectlidade de deduzir dal as demels formas construidos [con
jugagSes) dos verbos foi o que determinou o emprigo dessa
forno, O preféócio, que adverte sôbre esse fenômeno, elimina
qua lquer possibilidade de enganos

5.2 Queremos salientor o quanto seria vontojoso conses
guir acelerar o progedura necessório para à publicação do
diciongrios Esperamos que à disposição do Cent ro de S.Paul
o potrociner a tradução se traduza B linguagem dos fatos.

Aguardando vosso resposta, etlss.

Queremos acrescentar agora que não nos é claro qual o2
dede que o Centro de SePeulo poderia pretender e qual a exprage
são prático dessa pretensão, Conquanto não nos seja claro qual.
porticipação odicional que será possível esperar do Centro (v 



$ 2 denoásacortodo día 12.3.59), delxonol
o entendimento referente sos 05% 500, sem compromissos motor
que 05 apresentados na 30, parte, $ 3, ponto7desta presente.

 uLeremos ainda salientar que o entendimento
que hovis com a Editora Neuman (ofetusdo, aliás, semquefôsse
o kibutz consultado), fol fruto de precipitação 00de
Jerusolém, não baseado em fatos concretos, podendoser a
considerado como inexistentes

24 Propostas do Sr, lussim

Após termos analisado os propostos do Sr, lussim
apresentados em várias cartos, Inclusive o vossa do dis 2243059,
parecem-nos serem os mesmos desvuntajõsaos como Invidveis. Avlante
porméenorizamos « nossa andlises

|. “O custo dos motrizes é do 8 a 10 mil dileres le -4
4 mil, como citado em vossa 00 0/8 22.34(, A composigo tip
gráfica de prte portuguesa (ponto 2) está Inclufda nas matrizes
ao serem compostas em israel, É Impossível fazer-se sdmente a
parte hebraicas

2 À impressão total, papel, encadernação etc, de 3,000
exemplaros em Israel custario de 54 6 mil dólares, l.e«, openas
40% do custa total, enquonto as matrizes perfozem 60% le [ssa
considérando que o papel e a encadernação em Isrse| são propore
cionslmnente mais caros que no Brasil).

3. As propostas da Sp. lussim não resolyem nem o financige..
mento desm matrizes nem os direitos autorais, l.e., excluem de. '
sus obrigação de 60 8 70% do custo coral, reservando-se a luero
integro| à base de um investimento de 30% apenas).

4. A oferta de 300 exemplares ao kibutz resolverio no méximo
60 » 705 dos direttos autorais de uma primeira edições

5. Parece-nos que se conseguissenos os fundos necessári
à composição das matrizes, o resto seria meis fácil, Com as
matrizes prontas integralmente O gue sobra é trabalha técnico
que pode ser encosendods em qualquer tipogrefia de bom nome
(ndo forçosamente judaico), sem despeses de vulto, em condições
muito mais: vantejosos que as oferecidos pelo Srs lussim, Por
outro lado, pórece-snos que a consecução desses fúndos tornor=se-
“to muito mais dificil no coso de esteren ligados so plano de
Sro lussim, vois não haveria disposição de contributr-em bent-
fício dos lueros de uns enprêss porticulars

6. De qualquer mongira, e oferta do Sr. lussis € inviável,
comio citado no pt. 3, por não resolver o fInanclomento das
matrizes e porte dos direitos sutoraisa Sem fornos 899698 somas
em ₪805, +000% o reto é puramente tedrico,

3. Propostas do kibutz 



Bu Propostesdokibutz
ל $ li 9E) Em visto do morasmo prolongado em que a questãoRR lona tem entrado, devido o uma séria de fatores, parece-nosque os atusis procassos de entendimentos dificilmente conduzirão8 um desfechopráticos Portanto, juígomos conventente [ibertarao--nos de engrenagens pesodo d qual estávamos presos e doravontetentarmos novos caminhos, mois dinômicos, cujos resubtodos

"poderão ser mais Imediatos, Pora tanto sugerimos as trás poss1b]-lidades seguintess

Y

l. Centro Cultural Brasil-taruel de Serouto =- Verificar finalaente so o Centro está disposto a financiar
tSde a obra (prática e inediatomante); caso contrário, se está É
Bke disposto 0 participor com outros Enstitutgões no | inonciamen=
to do dicionários

2+ Financ iêmento conjunta por organismos E.m Verificor a possibilidade de conseguir o financiamento cor
porte de outra organização ou organizações en conjunto (peexer'
Federação, Dep, de Educação; Orgs Sionistas Bnei Brit, Congregas
800, 8%64(.

3» Venda antecipada de uma edição de luxo =
as Editaremos uma edikação limitada de 250-300 volumes em pa pel

e encadernação de luxo, impresso em Isrsgl, podendo mesmo serautogrofods pelo cutor e pelos diretores do Centro de Jerusalén
Prof, Bs Mozor, Reitor dº Universidade, Ministro 24 שח, 4%

de Esso edigódo serte vendida sntecipodanente no Brasi] por um
prêco espestal de opróximadonento US$ 50,00%

Ce Ums vez impresso o obra, os ussinontes do edicão de luxo uep , ssin 9 qpagaram antealpadomente) recoberão os dicionerios diretoQe
de Israel, pof vis aéreas

de À vondo antecipado deverá fornecar 5 soma de US$ 12-14,000 que,
devidomente. transferida, aproveitando tódas as possibilidades do
câmbio, permitiró o preparação des aetrizos, a impressão 6
edição de luxo e, provôvelmente, cobrir, se não integralmente,
grande parte dos diraltos autoraiss

es Em tais condições o diciondris podertá ser0 integral=mente, sendo possível vendê-lo sor prêso bastabte razodvel,

f. Pora efetuor tol plano será necessório organizar um grupo
que tomará a Injclativa para efetusr e vendo antecipadadesses 250-300 exemplares. Sugerimos aproveitar a disvas ção

expressa pelo Dr. Lapide amxân.em sus corto ao Dr, Corinaldi,
no dia 15,359, ponto 4, b. de e Enmbolxada patrocinar₪
dimento, ou então de Introduzir algumas קטי( 8sal tent
de coletividade e dos emigos não judeus no direção da mesmo. Ná
julganos dever set essa preocupação direta dos antigos «de Vasg 
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Lemaan Bror Chall; mos sim de outres personalidades cuja
atividade não viesse s concorrer com a do Vaads ho Vaad sugerimos
apenas o interôsse pela realização do empreendimento, Us malos
pelos quais de-dirigir do público limitado, terdode ser
estudados in loca (diretamente ou strevés de um jantar oferecido
pela Embaixada ou pelo Comissão ou ém conjunto com uma ou mais
instituições, etc»),

9e No caso da concretização daste plano, sugerimos assentar com
o Centro deS.Pau lo à contribuição dos US$ 500-, que seria

devidamente anotada na Introdução 5 obra,

hs Ticnicomente o plano será realizado conforme segue: a soma |
arrecadado dos assinantes de edição especial será tronsferida

o Israel ep nome a ser estipólados Em Israel esforçor-nos-emos
por conseguir o melhor câmbio de exportação que poder-nos=&
fornecer mélos para preparar os motrizes e Imprirmir a ie
luxos Uma vez prontos asmatrizes, imprimbremos em Israel a
edição de luxo e a edição necesséria a Israel, Essa Impressão
tomorá, aproximadamente 8-10 dios, Então prepararemos a e
estereotipia dos matrizes que serão enviadas por via aérea ao
Brasil, Significa que esses chegaráo ao Brasil, aproximadamente,
20 dias depois de prontas em |srael, Os livros. Impressos em
Israel (edição de luxo) serão enviados como presente Individual
a-cods assinante, o que kognar contornará os dificuldades de

importação. À estereotipia, uma vez no Brasil, será entregue a
Mma tipografia de comprovada competência que Imprimirá uma
"primeiro edição brasileira de 2.002-exemplres, quepelos prêços
atuais cm |srael deveria custor aproximadamente US$3,000-,
Supõe-se que no Brasil, devido ao preço Inferior do papel e de
"mão de-obra, sejó bem mois baratos O editor como 6 difusão são
assuntos »- serem estudados, mas parece-nos que em tais condições
o empreendimento sed assaz fócilicono vantejosas

t. Propomos aos caros 'chaverim estudar. pormenor izodanente q
plano e procurar os meios /de efatud-los.PermitImo-nos sugerir

que os prezadóos Dr, Corinaldi e Dr. Lanide tomem a st a
iniciativa de orgontzor o empreendimentos S

: Das três possibilidades sugeridas, parece-nos
que é mois prútico $ a terceira. Pedirfamos sos chaverim estudás
=le e Informar=nos seu pensemento a respeltos De nosso parte
estaremos difpostos e profundamente Interessados em ajudar em
tudo o quento nos ]654 \ 
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Esperamos ter elucidado mosso corta todos osסיס|[טו pendentes, sugerindox possibilidodes sréticas para osuo soluçãos Pedimos 365 choverta infornar=nos todo progressono assuntos Per nossa parte, continuamos a ester em contactotambén 608 |208184 00 0050 algum progresso ouentendimento local (que, allás, é muito pouco provével)informereños os chavartas

Sou mails no momento, ¿speromos para brava suasה

Subserevêmd-nos סי[

Efraim Bariach
0201" 9 butzs

 


