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São Paulo. 4 de dezembro de 1974. 

MITO SELA 

Mador Drom Americai 

Ichud Habonim Olamit 

Desejamos. por meio desta, transmitir uma série de informações referen- 
tes ao grupo de Shanat Hachshara do movimento brasileiro para o ano de 1975, 
bem como solicitar esclarecimentos a respeito do tratamento e preparativos - 
que devem estar send» feitos sob sua supervisão. 

Este machzor deverá ser composto por aproximadamente 16 chaverim, visto 
ser impossível determinar com precisão o número exato de componentess ao que 
tudo indica. sua chegada em Israel dar-se-a no início de fevereiro. Devemos 
informar também que o chaver (il Raicher devera dirigir-se ao Machon leMadri- 
chei Rutz laAretz, para o qual se acha inscrifo pela Tnuá e após o período - 
de estudos de 5 meses em Ierushalaim. deverá juntar-se a kvutzá Sbnat Hachsha 
rê, com a qual cumprira o restante da programação. O Mador deve também ter - 
290060160 comunicação a respeito da chavera Rosane Carvalho, de Porto Alegre, 
a respeito da qual ו resposta com a maxima urgência. 

Solicitamos, outrossim, por seu 156006610 . que seja dada atenção à pre 
paração da tochnit por que passará este gmmpos; o programa bem elaborado influi 
diretamente na formação destes chaverim que virão assumir a liderança do mo- 

vimento. (remos que não vodera ser descuidada, sob qualquer pretexto, a orga 
nização de seminários com bom qo e um ulvan satisfatórios falhas neste sen- 
tido trarão consequências vor dbmais prejudiciais a nossa tnuá. 

Pedimos também para que sejam feitos todos os esforços para que a tochnit 
esteja pronta com boa antecedência. para evitar catástrofes que tem acontecido 
nos últimos anoss esperamos receber brevemente informações concernentes ao %1- 
butz-base escolhido e esboço da programação. 

Ficaremos imensamente agradecidos pelo cuidado que for dispensado as nos- 
sas reivindicações. Aguardamos comunicação. 
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