
  

  

São Paulo , 9 de outubro de 1.974« 

Ilmo. Snr. 

Bóris Blinder 

DD. Presidente da Organização Sinhista dorBrasil 

Saudações) 

Vimos por meio desta convidar vossa Organização e todos os membros de sua 

dirifência para a realização da VII Veidá Artzit do Ichud Habonim, a ser reali 

zada nos 6188 1, 2 e 3 de Toveshio próximo em nosso sítio (Hachshars) no mmi- 

cípio de Itupeva. Convidamos também para a abertura festiva em nossa sedo em 

São Paulo no dia 31 de outubro às 20430. 

Cremos ser de suma importância esclarecer algums pontos concermmentes à rea 

lização deste empreendimento : 

- A Veidã Artzit (Congresso Nacional) ocorre uma vez em cada quatro anos 

e tem funções de alta importância dentro de nosso movimento juvenil; 

- 1 76164 Artsit 6 o forum máximo de discussões dentro de nosso movimento 

“eo teto de todas as resoluções que são tomadas; 

- Durante a Veida Artzit 6 eleita a nova dirigência nacional, cujo manda 

to se estende até a realização de outro encontro nacional com porte para tal - 

escolha . 

- A Veidá Artzit reune delegados de todas as sedes de nosso movimento no 

Brasil (Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto tlegro), 

   



actas 

totalizando 51 representantes 01101818. (Calculamos, no entanto, contar sor 150 

participantes nos trabalhos a serem desenvolvidos. 

- Além da função intrínseca de um encontro nacional pera discussão de problomsa 

concernentes ao movimento, a Veida Artzit tem um forte carater educativo vaza 

os integrantes do uma camada rais jovem que participarãocomo observadores o to 

rão oportunidade de manter contatos, dialogar, discutir e aprender sobro as og 

racterísticas e funções 40 movimento juvenil, bem como analisar a juventudo — 

judaica de um modo geral. 

Desta forma, temos absoluta convicção da necessidade precípua da renliza- 

ção de um empreendimento de tal envergadura nesta ocasião; estando, porém, o 

movimento atravessando uma séria crise financeira que não lhe pernite urcar sb 

gínho com o ônus de cerca de (1$25000,00 (vinte e cinco 1 cruzeiros), סנס 

poder contar com vossa ajuda que será essencial. 

Certos de vossa participação e cooperação, agradecemos antecipadarento o 

subscrevemo-nos cordialmente. 

Shalom Ravt 

  

RONALD SETTON 

1/- (P/ Dirigência Nacional)  


