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Prezados chaverim,

Intcirados dos dizeres de sua ultima carta datada

em 25 de Fevereiro p.pdo, Sobre a realização de um Seminário Central

para Menahalim, passamos a responder:

Não poderia ser mais oportuna a iniciativa dos cha-

vorim em realizar dito Seminário e são os nossos votos para que o em

preendimento seja levado a tom termo. Sem dúvida a participaçao de um

número apreciável de chaverim do nosso movimento no Brasil, seria de

inestimável valôr para o futuro desenvolvimento dos nossos trabalhos,

mormente agora em que o movimento no Brasil acha-se em um período de

franco desenvolvimento com a fundação de novos sniffim e consequente-

aumente de Kvutzot e em que a formação de Menahalim capacitados é um

de nossas mais prementes necessidades, Já consultamos os sniffim 85 -

bre a possibilidade de sua participaçao e estamos no aguardo de suas

respostas para podermos avaliar se poderemos contar com uma represem-

tação que de fáto venha a trazer os benefícias esperados para o movi-

mento.
Em nossa última reunião discutimos a possibilidade

de levar a efeito, durante o mês de Julho, uma Moshavá-Seminário no

Brasil, em lugar a ser determinado, o que permitiria a participação

ão muito maior número de chaverim. Sôbre o assunto, também já fizemos

as devidas consultas aos gniffim, Queremos, entretanto, que nos es-

crevam sua opinião a respeito e ainda sôbre a possibilidade de con-

tarmos para esta Moshavá-Seminário com um chaver de Eretz ou mesmo

da Argentina. Esperamos sua contestação sôbre o exposto.

Aproveitamos a oportunidade para levar ao seu co-

nhecimento que chaverim de Santos constituiram-se como Sniff do noso

movimento. O novo Sniff conta inicialmente com uma Kvutzá de Nearim,

de 15 elementos € estáo empénhados na organizagáo de um Chug Menaha-

lim, o que khes permitiria a formagáo de novas Kvutzot, 0 Mazkir pro-

yisório do Sniff é o chaver Salomao Waissman,

Aguardando as suas notícias, saudamo-los com nosso

cordial
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