
 

. ANEXO - BIOGRAFIAS

le MILTON COSTER

Nasci em 3“logrosRio Grande do Sul,Brasil, po dia 23 de fevoreiro de 1740.
Sou filho:dê Salomão Costor, polenês e Rosa ester; tenho 3 irmãos de soxo
masculino.
Entrei no movimento com i0 aros de idade e desde então percorri quase tôdas
as etapas educativas do mesmo.
O ambiente em casa é dos melhores.Tenho inteira liberdsde de ação e de penso»

menteelicus pais gostam muito de mime
Recebi educação escolar até o 3º científico , estudando o primário em escola
judaica recobendo vários prêmios de estudos
Educação o espirito judaico, recebi fundamentalmente no movimentos além das
idéias sociais.Interessommo muito pelas ciências e em particular pela Químicas.
No movimento exerci e cargo de madrich de tzofin e de solelim, além de funções
gerais em várias vaadot de funcionamento de meu snif,
Meu nome completo é Milton Gostere

2. HÉLIO IUCHTMAN

Não pertenço a uma femília dasgmais religiosas, porém desde te-nra idade
fui crizdo em ambiento judaico»
No colSgio ende cursei o primário muitas vezos me ví punido disciplinarmente
por não tolerar que alguém fizesse pouco da minha cendição de filho de extran="

geiros e sempre fiz questão de frizar que era judeu e disso muite me orgulhavas
Quando contava 9 snos de idade, lovade por minha irmã, ingressei no Gordôni-lla«

cabi Hatzair que mais tarde unindo-se a cutre movimento, o então Dror, origingue
o Ichud Hancar Hachalutzis ו
Tenho foito mous cursos em escolas não judias com exegção de 2 anos que estudei
no Colégio Eebreu Brasileiro,
Pretendo ainda completar algum curso técnico pois acredito que me será de utis

lidaão ne futuros
Durante um ano portenci ae chug de tzofim e siuelnente sou madrich de seleifa
por mais um ano»Meus chanichim brevemente passarão pera a shichvá de bonime

3. REVECA COSTER

Nasci em 15.de maio às 1941, em Pealegroy que é também ende meros

Meus pais não sad religiozosó m:s conhecem é respeitam muito nossss tradições!

judzica8»
Creio que o ambiente da minha casa $ des melhores possíveis, sendo que meus pais
sempre apoiaram minha permanência no novinentos bem come apoiam plenamente minha
aliá, pensando 8les mesmos em ronlizar de forma concreta o imediatas
Meu pai É nekan de' KeX,L. e da Magbit e minha mas é um des diretoras das Pio=

neiras 68 2,
Tenho um irmão quo no.início do ane fez alia com e Ichud 6 pesso dizer que 81q

Tluenciou na fermagís de minhas idéias om relação as caminho do movimentos

trei pare o movimento aos 8 anog,Desdo então tenho participado de forma conse
tante de têdas as atividades do movimento,
Cursei o primário em escola tdish e todo o ginásio e tientífico(2ºana)|
fui reprovada nem tive qualquer provlema cem respeito aos ertudes.A matéria

escelar de que muis gosto é ffsiga.Estudei há alguns anos piano e atualmente
estudo Llzutasinteresso-me ruíto por história universal e também por folklora

dos povos.

No movinento gou hí dois anos madrichá de tzofim e ocupo na mazquirut do snif
a função de guigberots 
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(constinuagóo biografias...)

4. SAMUEL CHISMAN

Nascido a 10 de março de 1940, em São João Del Roi(EstelisGerais), tive uma
infância perfeitamente normal, excetuando-se o fato de eu não haver recebido
educação judaica integral, causado pelo fato de eu viver em uma pequena ci=
dade sem o mínimo de vida judaica, :
Frequento escolas desde os 7 anos de idado, atingindo o curso científicos
Paralelamente a ¿stes cursos frequentei e perticipoi de grupoy teatrais, cul-

; turais e mueicais des grímios des4
Entrei no movimento há 3 anos atrás, entretanto neste pequeno espaço de teme
po pude desenvolvereme e adquirir os valores nacionais e 30018188
ao ser jovom judeu. Intogrci-me perfeitamente no ambiente do mackaria movimento
e de minha kvutzáÉinhas atividades na tnuá foram normais e evolutivas; E
Fui madrich de tzofim e há meio ano seu madrich de solclim pelo snif S.Paulo
Partipel em muitas vaadob e atualmente seu responsável pela parte financeira
nemal de snif.

De JOSE SILVIO SIVMENTHAL

Nasci na cidade de P.Alegre ne dia 6 de marco de 1939eSou filho de mmzxpxx
ais tradicionalmente religiosos e de origem alemã, y
studoi no colégio Israelita cursando o primário. iferentemento de outros :

jovens judeus, sogui o industrial de oscola têcnida na prática de Serxalheria,
Fui do mevimente quande pequenos tendo me retirado com jovem idade. Atraido
pelas idéias o polo ideal sionista adquirido através do interesse 2688088, n=
grossei ne movimento há tres anesptondo desde o início participado ativamente
em divarsas funções de meu mif, |
Defini-me pelas idéias do mevimento e pela hachshará há um e moio ano atrás ,
e desdo então vivo ne shitu? (commna) em conjunto cem os eutros bogrim da

דתו.

Minhas funções de mevimonto foram: Madrich de solclimn e de beniminerakes do
chug de solelim;' Tzefiut e guisbar de mazquiiut x noste Último eno fui mazquir
dá Snif Pealogros | E

S«ISAAC *"SPUDNAN 4

Sou netursl de ,Panlo,cidado onde vivo Zurente meus senos de vidaMinha fanfe
lia é tradicionalmente judaicas, .
Minha educação foi normal, atíngindo aié o ciantíífico como gréu de estudo,
Desde es 10 snes portençe 39 movimento, constituindo-se este mou centro de jr
terzaso e fator educativo 2os meus valeres nacionais e sociais perante o povo
judeu e a humanidade,

6

Vitrapassei normolmente +ódas as shckhavet sducativas de movimento, participéndo
nestes anos de movimento em inúmeras atividades de tuuf, loccis eu centrais,
Bou madrich há mais je 2 anjos, dedicando-me atualmente com a shichvá de solálim.
Minhh irmas Paulina “utman; ne ano de 1955 participsu de curso do machen .
Chuta Laaréiz, pelo mesmo movimento ao qual partenge, cu soja, o Tchud Handar
Hachalutzi,

PeSo - - 0 ostado goral de saúde destes todos chaverim $ bta,
sendo que nenhum sofro de alguma moléstia em especial,
ou tenha se pperado eu se acamado nestes Últimos mos
808. 08 exames médicos e dentário Esguirão posterior
mento.
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2 - Const.gerações p/ snifim
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CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS

1º grupo

Sara Altman chavrei Hanhagá idem que sairam

/ Maurício Be. e dirigência

Raquel F.

Fernando Ge — Salomão Newton

Janette Ge Meri Cecília Se

Joni-T. Kucinski ($)
Bernardo Ko

Henrique Ke am

aay total 2 (3) total - 2

Meri

Sofia
Newton

402
Eva
Cecília-Pe
Milton

Mina.
Abrao
Cecília-S»

total - 22

 

2% grupo

Leo Hs chavrei Hanhagá

Shoshana Re e dirigência

Waldomiro

Isaac Ge
Guita
Raquel Lea
Chico.

Ana Mo

1086

Leo
Raquel Lea

total - 10

  



chavrei hanhagá
e dirigência

Levy
Ana
Leo

Dudu

Pa
Amália
Elda

Moisés
Zelizer
Clara F
Noé

GCooflia-M ($)
Osa

total = 13

Levy

Ana
Leo

Dudu

Moysés
Zeltzer

Noé (5)

total = 7

total de chevrei hanhagá
e dirigência no 1º e 2º grupo

Salomão
Mary
Lea
Leo

ototal = 4

com o 3º grupo - 11

 

ERETZ

1º ה3ג00ס0 .2

22 שתגפס ,),)0 n

32

3º grupo .........3

45

entrada em EREZ: 3/60

" 3/61

entrada em EREZ 2/62
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1º POsooorrrsrso 12 )- 2%(

29 Dmer 10

22

3º ¿TUDO+. .oe.o.n.....o 13

porcentagem — 54,5 %
100 4

17,25%
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NUMEROS PARA 1961

Bois acsccnteso 3 nais um sheliach

Ja Po .... cossesesoo 4 nais um sheliach

40 7.4.5. 3 mais um sheliach

Po Ag onsononosnsososas 1 mais um sheliach

Ctba »soeoomonorosros..»

Salvador 1
Recife 1
Machon 6
Hachshará 10 (?) mais um sheliach

> e mm ₪ ד ₪ ₪ ₪PVmm

total - 29 mais 4 shelichim

 

hachshará machon
Che ou Guerson Clara

Pedro Bernardo “e
David De. Ida
Salomão Poli
Bemardinho Jaime
Mauro Edgard
Nathan Paulina

David Me (?)

Jacques My (?)
Gilda

Nair

 



 

   



 

 



Constituição Gerações - - - ab. 62

Amaldo Jaime Luiz
Jacques Hess

Pedro Bernado W.

Benjañin Ruth

Waldemar

Nahum

Jonas
Adália

9. Ana
10. Jaime
11. Jacky

12. Marcos
13. Idio

117,6

15. Paulina

666666
Eugenia

J.Eduardo 16. Henrique
Le Neuhaus 17. Cira

18. Judith
19. Saul
20. Jairo

Ida
Clara
Paulina

D. Borer

Arnaldo

Jacques
Pedro
Benjamin
Isaac
Reveca
Natan
Hélio

9. Leão
10. Eugenia
11, J.Eduardo
12, L. Neuhaus
13. Ida

14, Clara
15. Paulina
16. D. Borer   


