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Bror Chail, 2 de setembro de 1969

Beirel, meu caro,
há muito que penso escrever-te, desde que écos de teu

trabalho na comunidade, Na Hebráica, Magbit, Miflagá, ete,, chegaram a
mim. Tua atividade é uma das minhas boas recordações do Brasil.
O assunto desta refere-se à uma proposta endereçãda
ao nosso chaver Nachum Fassa, durante sua estadia no Brasil, Aventou-

se então a hipótese de que para o "Centro de 20088080 0084108", que

Y

teria a função de ministrar cursos, seminários e promover turismo ca 8
cativo para escolas, entidades e clubes do Brasil, fossem usados recur

sos financeiros da "Ezra", resultantes da venda do Hospital.

Propusêram-nos que esboçâssemos e regigissemos um pró
jéto e o apresentássemos formalmente ao Bóris e outros diretores da -—
"Ezra",
Sendo Bóris e demais intesrantes da "Ezra" de teu 60nhecimento pessoal, resolvemos ouvir tua opinião antes de qualquer qutra com respeito a êste assunto,

Estamos procurando fundos; Em Israel, também dispomos
de determinadas quantias; mas para criar uma Instituição destas propor
ções, que possa atrair jóvens, crianças, pais, casais jóvens, etc. não
tasta ter em Bror Chail uma grande concentração de gente capaz de exe-

cutar o referido projéto, senão que é necessário criar condições materiais convenientes,
Proporíamos criar o Instituto juntamente com a comuni
dade, tanto no que se refere à participação financeira, tanto como

na

parte que tange à orientação, pois que êle é feito para o judaísmo

do.
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Brasil, Mas ereio que teremos ainda ocasião de falar, quem sabe
por
Ocasião da reunião do Comité de Ação,
Sei perfeitamente das múltiplas ocupações tuas, mas
ansio

por resposta tua,

Lembranças à família e um abraço do amigo

Dov Tsamir

