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Shalom 4 

Recebi hoje a sua carta (a primeirs que eu recebo de toda os cheverei 
Machon) e entendi mais ou menos O que xHER se passa com voce. Eu ja tinha 
escrito uma carta e vou manda-la para voce ter uma ideia do que pretemde- 

“nos e O que teria havido sem a sua carta (túnha a escrito a pedido do Tevi 
₪ +1 562( tinha como base o pouco que deu para conhecer de voce no 

Machon e a base de conversas com Tmar e Saul, 

En base a sua posição & o dilema de nossa Tnua tambem aqui,'e mais facil tre 
belhar com schichevot ate 16 anos e mais dificil com adultas Bpesar de ser 
mais necessario e mais racional, 

Ka Inua nos temos reslizado duas tentativas que por ora obtiveram um relati 
vo sucesso ,trata/se 1 

A) Chativa que não e porte integrante do movimento opesar de auxiliar-hos e 
 002 de um grupo serio na]ות termos feitos muitas 8%1716286 >₪ %0.778%8-86ו

medida do possivel em numero de 30 chrverim entre 17-22 anos contento com 
muitos exim apesar de uma quantidade de chaverim que nunca passersm por 
Tnua(íSão raulo) 
Em Porto Alegre esta se formendo atraves de um chaver do Movimento que es 
ta trabalhardo com eles. 

B) Schenat Hachsjara - a maesma coisa que Workshop smericano e mexicano,mas 
estamos formando-=a alem dos nossos chaverim com gente da chativa e acei 

ae tamos qualquer jovem que queira ao voltar dar peilut em clubesmescolas, 
grupos universitarios, etc. | 

Entretento ao mesmo tempo a Tnua defronta-se com dificuldades me 
talvez sejam intransponiveis no que se refere a sua sobrevivencia.Falta-nos 
madrichim de bonimemaspilim,chaverim responsaveis pelo chinuch,a Fanheaga que 
se não tem componentes e os chaverim bogrim que temos entram na Cheativas, 
Foram esses os motivos que levaramenos a pedir as Tnua Argentina um chaver 
que pudesse dar um reforço ppesar de estarmos conscientes dos handycaps de 
um estrangeiro dando peilut, 

For isso cumpre-me dizer que & nesta parte que mais necessi temos de | 
você (detalhes na outra carta) e os motivos ficarsm claro acho que nestas אש 

6888 cartes.Isto não exclue a possibilidade no caso de estaresz em São Paulo 
teres um contacto estreito com a Chativaçcom jovens de 18-21 anos;mas suas 
condições para um trabalho serio de menos de 5 messes restringir=se-ao, assim 
eu acho,a base da estrutura tradicional de trabalho na fnua, como voce bem 
sabe como e difibél trabalhar fora dela, qe 

Abrumi possi garantir=/lhe que respito a sua posíçao mesmo se por 
qualquer motivo não vieres para co. 
lo caso de decidires afirmativamen te, poderas 8 base dos contactos aqui rea-     

   


