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Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1977 

Chaverim Iekarim 

Estamos chegando ao final de mais um gemestre de atividades intensas, as quais 

serão concluídas com as nossas tradicionais machanot . 

Domingo passado, dia 4, foi realizada uma asseifa Klalit no snif com uma  pre- 

sença razoável de bS chaverim de tonim para cimacá asseifã foi convocada com o ob = 

O: ãe esclarecer todgs as 8071688 à respeito da situação dos nossos snifim 0 

Brasil e de explicarmos as posições adotadas pelo snif pio, bem como para serem dis 

cutidos assuntos variados como machanot, locais e centrais, relatório da mazkirut s 

kyutzã de shnat e outros assuntose 

apesar da ausência de alguns chaverim, O ambiente foi bom, maior 115626886, u- 

ma prova de que com o tempo vamos alcançar nossos objetivos, consequência de uma 6- 

ducação feita de uma forms apropriada 

as machanot locais já estão de! 8 A tzofim gera de 25 & 31 de dezembro 

em Bio das Ostras e a tzevet £ constituída principalmente de maapilim, alguns deles 

pela 18 vez em hddrachã. A de solelim sera em 0 na mesma data e a tzevet 5 

composta de magsnhimimem sua maioria. São as seguintes as tuvatots 

mzofimRosh-André, 
Aconpe-Dor, Pts-Gerson € uichel(maapilim)s, madrichime guely 

e Lulu (magshimot), Aarão, Reinaldo, 66 sergio(Buju)s prenda (maapilim)e 

% 9% Rosh-Bernê, Acompe-Jaques, Pis- Derê e wiki (maapilim), 
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nica(maapila), Jaqueline, Sheiva, Rosane € Mariza(magshimot) 
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A previsao 66 סם him nas machanot de tzofime sol מ 6 de 50 € bo chanichim 
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nosso sheliach Dov uilgrok, pedi 

decorrente des problemas que estão a= 

u Magkirut do snif pão, que sua sli 

aliviada, devi 2 necessidade dele se preocupar com & 
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ter que ajuda-los por ser o unico shetiach no momentos 

+ 

808 compromissos com os quais ele 

prol de um melhor atendimento aos  
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Quanto as machanot centrais,estamos à espera de uma confirmação dos locais e das 

tauatot, querendo ainda comunicar que o chaver Jaques estará impossibilitado de com 

parecer nas mesmas. O citado chaver deverá viajar para Israel como madrich de uma 

kvutzá de tapuzim, daí a impossibilidade de sua presença nas referidas machanot. 

0650 ponto que foi digno de indignação por pabte dos chaverim do Snif Rio, e 

que foi visto na asseifá, é a posição em que se encontra o chaver Hélio pretendente 

6 shnat e que foi vetado por maioria (4X3) na última reunião de Hanhagê ,% 

De novo queremos registrar nossa indignação, perante a decisão da Hanhagã Ar = 

tzit, pedindo que essa decisão seja reanalizada e modificada de uma forma que nos 

parece mais lógica e corretas 

Acreditamos que essa decisão possa ser mudada , fato que comprovara um acerto 

nas decisões tomadas pela mazkirut peilaã com o apoio de todos os snifim, nesses 01- 

timos acontecimentos que tumultuaram um pouco o nosso andamento normal. 

Por fim, acusamos o recebimento das cartas enviadas pela mazkirut peilá 6 cone 

cordamos com seu objetivo e conteúdos 

Sem mais, e esperando por nptícias, despedimonos com o tradicional Shalom 

Kleh Veagshem Lehitraot 

% 0 aqui, fui ; 
s fPidelnan - Mazkir Ha snif - Rio de Janeiro 

obs; Estao sendo enviados toh niot de chanua, 

elaborado pelo 5ת Rio. Foram enviados 

pars odos 5 ו 

Favor acusar resposta recebimento. 

Ve A 2  


