
  

  

ICHUD HABONIM 

 םי'נובה דוחא
HANHAGÁÃ ARTZIT 

CAIXA POSTAL 13838 - (AGÊNCIA BOM RETIRO) 
SÃO PAULO - BRASIL 

São Paulo, 6 de: agosto de 1969 

hos chaverim da hanhagã artzit 

shalom ravt 

Estia pretende po-los ao par das resoluções das reuniões de 
maskirut: peilê no mes: de agostosParticiparam das reuniões os es chaverim 
Aron, Jacob, Guilhefme, Philip e Raymond. 

I-CHODESH HATNUÁ- Foi resolvido que o Chodesh Hatnuá 00000828 8 |; de outubro 
e terminará a 1 de novembro Foi designada ums 78868 composta pelos chaverim 
Philip e Aron que prepararão o tochnit nacional para o Chodesh.0 tochnit 
será enviado proximamente. A messibá de inauguração do Snif São Paulo Toi 
marcada para o dia '9 de novembro. 
2-SchNAT HACHSHARA-Foi resolvido que não se aceitarão mais candidatos ao 
Machzor Dalet depois do dia 15 de setembro.No dia 3 de nevembro serão resol- 
vidos definitivamente os nomes dos chaverim que participarão da Kuvtzá. 

  não se formar menhuma Hativa neste ano por faltaו
e elementos para: trabalhar com este tipo de grupo e por não ter sido defini- 

da a posição da Tnua a respeito.O proselitismo de Universitários deverá ser 
feito dentmo de Kvutzot de Schmat Hachshará ou na Misgueret da Shichva Boguere 
4-RECIFE-Foii resolvida a viagem do chaver Raymond para a abertura do Chode sh 
Hatnuã em Recife. 

5-CONGRESSO DE UNIVERSITÁRIOS -Viu-se a importância da: participação ativa 
da tnua no congresso de universitarios em Porto 416826 תס 818 27 de setembro 

próximoeA intenção é mostrar que a tnuá tem lugar para universitários,prin- 
cipalmente porque em Porto Alegre ela não é encarada como tal .Resolveu-se ma 
dar uma delegação forte de pelo menos 8 chaverim. 
6-RELAÇÕES EXTERNAS-Viu-se a necessidade de tratar de relaçoes externas 
com maior seriedade,dada a falta de conhecimento dos dirigentes da tnua a 
esse respeito 6 da falta de linha nacional e posição comun da tnuá a res- 
eitoeResolveu-se convocar wma reunião no dia 5 de agosto da qual participas   
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  Raymond Levy-maskir hatnuá 
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