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Shalom ravl 

Vimos por meio desta informar-lhes das atividades levadas a cabo pela Hana- 

cá Artait (Executivo Nacional) do Iohud Habonime Ao completarmos 30 anos de - 

eristôncia no Brasil atingimos diretamente 6 ishuvim (Recife, Salvador, Rio de 

Jenoiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre), iniciando o trabalho em duas ou- 

tras localidades bastante abandonadas pela s entidades em geral (Campinas e Ere 

xim), proporcionando a juventude judcica atividades culturais, sociais e educacio 

nais, bem como transmitindo valores humanísticos e judaicos. 

Este trabalho é feito graças as orientações emanadas da H.A., quer pelo en- 

vio aos shifim de diretrizes e roteiros educaionais e culturais (confeccionados 

em São Paulo), quer pela ajuda financeira em ocasiões de necessidade. É, portan 

to, a H.A. responsável pela preparação de machanot e seminários nacionais, envio 

ão shliíchim aos snifim menores para orientação do trabalho e supervisão de todas 

as atividades desenvolvidas pelo movimento no Brasil. 

Recebemos da Histadrut Hatsionit (Depto. de Juventude) e do Ichud Habonim — 

Nundial uma verba que nos auxilia a cobrir parte das realizações a que nos pro- 

ponos. Anexamos, a seguir, nosso orçamento anuãã para 0 período compreendido en 

tre 01/04/75 e 01/04/76. 

ENTRADAS (valores em Cr$) 

a) Taktsivim 
Histadrut Hatzionit (Depto. Juve) - 0 
Ichud HFabonim Mundial - 12.000 

b) Taxas pagas pelos snifim a Hanagá 
Recife 1.000 
Salvador 500 

Rio 2.200 

Se. Paulo 3.300 

Curitiba 1.200 

P. Alegre 1.800 
o) Untradas previstas da messibã comemorativa 

dos 30 anos do méóvimento no Brasil 30.000 

TOTAL 112.000 
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SAÍDAS (valores em Cr$) 
a) Material educativo 

Papel, tinta, mimeografo, mat . papelaria, impressos, estenceis, etc. 

remuneraáveis 
Snif Recife -- à chaver " Salvador - 1 0 " Rio - 2 chaverim " S. Paulo - se " Curitiba - 1 chaver " Alegre  - 1 "9 6( Nachanot nacionais 

Nachanot de julho 
Nachanot de dezembro /janeiro à) Seminários 
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10.000 
25.000 

Seminar hakadrim (janeiro/fevereiro) 20.00 Seminar Chinuchí julho) e) Viagens de Shlichim aos snifim memores 
10.000 

4 vezes a Salvador e Recife 16.000 4 vezes a Curitiba e Porto Alegre 8.000 £) Reuniões eerais da Hanagá Artai t 
2 reuniões além dos períodos de 

machanot 12.000 g) Telefone, 00229108 8 outros 
20000 h) Ajuda ao Eruvo de Shnat Hachsharí 
6.000 

" ao garin alig 
4.000 à) Messibá de 30 anos do Ichud Habonim no Brasil 6690 .000 

  

POTAL 253.000 O deficit orçamentário sera, portanto, de 0r$141.000,00; Prevemos ums contri 

buição da Organização das Pioneiras de aproximadamente 02820.000,00 6 ₪4 ה סמ ל 
alidade de outros mifalim que deverão diminuir tal diferença. No entanto costa- 

ríamos de poder contar com um possível auxílio de impedidos de levar a cabo uma parte 28208781 88 מס 
Sua parte para que 
8828 atividad 

não sejamos 
ºS, num momento em 
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