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, Esta tem o fim 00 108 0 par das rosaluções da reunião do naskie 
  0118 realizada no dia 15-ppe Participaram da romlão os chaverimnt 8ננס

Tito, ázemn, Zuvi, Guilhomo, Rayuende 

1 SHICOVÁ ABAVÃ= continuando os debates de ostrutura da nasktrut 0 

 - que o chaver Cullhezme será o encarregado dos assuntos da siוערכו רג

07 ATiVAsasvondo cantraligar a parte de tochntot, poguishot, machanot o 
ativiênios centrais, preparação so shnat hachhsharé, otês Inisialmento o 

chaver propos wa sheilen pera recolhor dados necessários vara um conhocê- 

pento da composição exata da shichvá em relação a tomo de timão, nível 

cultural, etce Regolveu-so quo o sheilos será enviado a todos os chaverim 
da shickvã tão Logo 08 81232 enviem os nemes,idades, e nível oscolar do 
todos os chaverin da suichvã, pais smmente então passarão ₪ 801112 8 

chavorim noxinaloente designados pola magikirut peilã. 
2» SEICINÊ DE DONIM = Regolveu-so que o Zhuyi ₪024 ₪ encarrocsdo da shiehvá 
às bonim, nos mesmos moldes que o Guilhemo cou a shicivá Aravãs 
Ze VILNO » Rogolven=so que o preço do venda do vinho será de 1] 20,00 8 6 
caixa,sonão que desta quantta M: 8,00 deverão ser pagos à guisbarut artzíit 

para cobrir o preço de custos Resolveu=se aínda que cada ₪11 devorá pagar 
o preço do freto cquivalente à menor distancia de São Paulo, igto 6 ento 

o freto do vinho SPeiio ou SPsCtba É de 1) 50,00 por esda 100 caixas, todos 
os 012100 ה16ב 66 1 | B,00 por caixa, deverto nagar 1 guisbarut artait 

E. 50,00 por cada 100caixas exviadase 
le VEIDÊ ANTAIT - rosolveuzo iniciar os preparativos paso a VI 7106) 

com a publicação, pela nschieket itorut de trechos da rosatuções 80 6% 

e kinuagim םהטסע1סשספ , הפסל ססמ ועג עספועמס 005 0008 %68 6ה 17%ממ 4 

artait, com o que es chaverin nos entfim poderão iniciar 5 8 preli- 

e 0   
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ninares, frento à veidão 

5» CURITIDA = Tinha nido sevelvido em desebco passado que o dhaver Aron 
Shneider iria a Curitiba para assistir a assefa clalit do +1מ₪ é vo rouidy 
com o vsad hanomrsPor mma sério do ispedinentos, não foi realizada a viagens 
Resolveu-se mandar vma carta a Curitiba para averiguar ds necessidnio da 
Ss  aseiu cono para a elaboração de um tocinit no vago positivos | 

211002008 = 0 chavor Arnaldo, am nome da shichvá Aravá, apresentou uma 
proposta de que a feitura 6 distribuição do tiiboshot 30000 0520110008 
pela ahichvá, como nifal para a kuná da shicuvás Depois de מל 
Shegouese à conclusão do que será primeiranento nocoscório itimtmetiaciax sabor 
do cada mif ou quantos tilbonbot estafã interóssado, nfin do que so possa 
examinar a visbilidade financeira do empreendimentos 

 Empr < אוט רט = 0 4 0 06

relatórios, os quais não foram *סמט1מ408 01010016נמ00 סעונסמפמשמסס 0 !עמסה 
 ל ריר הש

 | 2000%1 ע 0 ףטס 4596102008 עטססלפַש ות הרזעמנןתוע> 608 042 1 |

a- Homo, data de nascinento q nfvel escolar é וההנפמ( 06 60006 09 לתו na 
a bogrin do antto principalmente da shtcivá izavds Ropotimos do que sam isso 

lechinueh não tem 00110808 de trabalhos 
b- Nolatéeios da gulsbarnte pera que possas asr obtidas verhas de coa sério do 
instituições, É necessório apresentar mma provicão Pinancelrs amei ₪ ms balange 

coto do ano entorior, Dão podemos Zazém Lo so so mifim go obetizárex a não - 
enviar roxotórios de guistarute Sen montar o Luto da quo É evidenia quo « | 
resolução do maskivut pellê devo so bassar em informações dos mitos, sum 
o que ela será fulhas 
ce Relntórios sengate do atividados= não rocebóuos alnda os selatérios do 
nês de fovuvairo nem das machanot 100055 008 25-מ 0068 

sm brovos 

  
Sen mais no mesento, despsiinomos com nosso tradicional 
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