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CHAVERIM MES APRIM AL FABIO LONDON Z"L

DUDA :

Um episódio bastante interessante foi quando numa shlichut ao snif

do Rio de Janeiro em uma reuniao de maskirut onde era preciso fazer a pro —
gramaçao da semana e ao mesmo tempo preparar um Yom Avodá dedicado a con 1

sertos do snif. Fábio prontificou-se a ser o responsável já que era o res-

ponsável da Vaadat Meshek. Aliás, no snif do Rio de Janeiro, tudo que se

referia a este tipo de coisas, Fabio sempre era o responsável direto, tam

bém em preparagao de Tziud de Machanót e etc...

MERLIN :

Um fato que aconteceu a pouco tempo e que marcou a presenga de

Fabio entre nós da Kvut,á Machon Dror-Brasil, foi o fato de Fabio ter 881-

do antes do término do seminário de 2181 para preparar a nossa chegada ao
Kibutz. Ao chegarmos a Palmachim, em frente às nossas casas, já havia um

recém plantado jardim, uma parte do terreno capinado e depois ficamos 88 -
bendo que Fabio já havia se mobilizado para arrumar as coisas que ainda fal

tavam em nossos chedarim.

RIVA :

Hoje em dia já quase nao se usa chultzót kchulót na tnuá, porém,

Fabio era um dos únicos chaverim, que nao abandonaram o tradicional costu-

me de usar este semel da למ.

URSO :

Fabio era um tipo que por sua maneira de ser falava pouco. Eu

era um dos chaverim que tiveram bastante contato com Fabio, principalmente,

neste ano já que estávamos juntos no machon. Sem dúvida, Fabio, apesar de

sua introversao, marcou presen-a nao sómente entre nós aqui, mas também na

tnuá do Brasil.

DUDA :

Fabio era presença certa em todas as machanót, que eu me lembre,

Fabio talvez seja o único chaver do snif do Rio de Janeiro que nao deixou

de participar de uma só machané. A

MAURICIO : ₪

Bom, há algumas semanas atrás preparamos uma fita com todos os

chaverim para mandar com um chaver de Palmachim que iria ao Brasil, e em

suas palevras aos chaverim, Fabio tinha a firme convicçao de voltar ao Bra-

sil e trabalhar em seu snif para ajudá-lo a reerguer-se, já que conhecia até |

em detalhes, a real situaçao do snif no Rio de Janeiro.
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Por participar do Mifal Tapuz em Janeiro deste ano, Fabio foi 0

primeiro chaver da Kvutzé Machon a conhecer Palmachim, e ao chegarmos ao Ki

butz, fez questao de ser o nosso cicerone, levando-nos para conhecer o Kibu

tz, levando-nos para conhecer sus família do kibutz, que por sinal é a

minha hoje em Palmachim,

Esta pequena coletânea de epísodios, foi escrita por chaverim do Dror de Sao

Paulo, que tiveram contato mais direto com Fabio em Israel, já que no Brasl

nao viviamos o dia dia, pois sómente havia contato em empreendimentos de ca-

ráter Nacional. Mas ainda assim, Fabio marcou a sua presen-a entre nós brasi

leiros, e seu caráter, coragem e suas virtudes fazem com que sua lembranga

esteja sempre junto de nós.

KVUTZA BRASILAIT

KIBUTZ PALMACHIM
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