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São Paulo,19 dê março de 1974. 

Aos chaverim Shalom Ravs 

São nossos votos que tido esteja realmente ben 

com vocês, e que estejam conseguindo seus intentos. 

Nossa intenção ao escrever esta é tentar (embora um pouco atrasados) - 

evitar um dos problemas que sentimos quando estavamos aís a falta de contato en 

tre nós e a Tnuá. Sendo que a sua ligação com a Tnua, e o nosso alcanse, é o 5= 

Snif São Paulo em especial, é esta pequena parte da Tnua que toma a iniciativa 

e pretende continuar esse contato, sem esquecer de pedir que seja realmente uma 

GCorrespondencia na acepção da palavra, ou seja, com respostas. 

Praticamente a 1º atividade realizada este anofoi a Peguisha Nacional 

de 
66 Bogrim, na Hachshazá, no fim de semana que seguiu ao Carnaval. Em 4 dias 
foram dgicutidos os temas mais urgentes da Tnuá atualmente como por exemplo 4 
Chinuch, Misgueret da Shichvã Bogeret, Hanhalat haTnua,eto, Pode-se dizer que 
o nível das discussões foi razoavelmente bom e alguns resultadós prátcos conse 
guidos. Entre eles a destacar: 

1- Eleição da Maskirut Peilá com uma nova estrutura que permiteuma na . 
ior divisão de trabalho e funcionalidade. 

Mask. Pnim- Rony Mask. Chutz- Júlio  Chinuch= Carlos 

Igueret- Black Quisbar - Sami 

2- Grãação do novo Garin Aliá composto pelos bogrim que participaram 
dos machsorim de Shnat ou Machon anteriores a 1972, Todo o Garin deverá estar 

em Eretz em 2 ou 3 anos no Maximp. Os prováveis candidatos à Aliá em fins de 

74 e início de 75 sãos Júlio, Black (?), Henrique, Judith, Maurício, Jablonka 

)?(, 041 )?(. 

3- Ativisação da V. Chinuch Artzi como orgão Pail, tendo como princis 
pal funçad a criação de Tochniot e revisão dos metodos da Tnuá, 

4- Um assunto mais delicado foi com relação à Shlichut de Dov Wilner, 

Foi citada a forma negligente que foi tratados o assunto pela V. Tnuá de Bror 
. 
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