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A
Hanhagá Elioná

Chaverim Shalom

Com esta queremos lhes informar do andamento do processo

iu contra nós iniciado pela Policia Política de S.Paulo e cujos de- O
talhes os chaverim já conhecem de cartas anteriores.

Após o último interrogatório no DOPS, em meados de feve-

reiro, em que fomos obrigados à confirmar o fechamento da sede,

conforme intimação, soubemos estar a polícia coletando maiores da-

dos e material para enviar ao Forum. À má escolha pela Unificada

Sionista e Consul israelí em S.Paulo, ecasionou neste meio tempo,

uma grande parda de tempo. Téria sido possivel, com maior empenho

dos advogados um encaminhamento de processo sinão diferente, pelo

menos, mais fácil.
Foi- contratado agora um noyo advogado que está cuidando

do assunto.
O processo não foi remetido ainda ao Forum, e está atual-

mente em mãos de um grande jurista e professôr de direito aqui de

S.Paulo. Ao que fômos inoficialmante informados, estão encontrando

dificuldades na aplicação da lei a que nos acusam, por ser lei da

época ditatorial no Brasil e cuja revogação nao foi feita. 1
Há em geral um ambiente de maior calma em todo este assun-

to. Aproximame-nos de período -oleitoral para govêrno estaduais aquí

no Brasil, e duvidamos que alguma cousa de âmbito maior aconteça. 9

Apesar disto, ainda estamos tendo a maior precaução possivel, ten-
tando não atingir o trabalho normal da tnuá.

Enviamos o endereço ¡particular mute para onde deverá ser

enviada a correspondencia, e que nao foi feito.

Temos a impressão, inclusive¿Que os chaverim suspenderam a

remessa de material, pois há tempos nao recebemos nada da Hanhagá

Elioná.
6s chaverim devem enviar todo MERAS para o endereço que

têm ou paras . / , 2

Ichud Haucar Hachalútei 


