
  

Movimento Juvenil Chalutziano * Habonim Dror” 

Snif Belo Horizonte 

Belo Horizonte (Mg), 14 de Setembro de 8 
 רורד םינובה

 Tishrei de 5.749/03 , רנ
 תיצולח רעונ תעונת

Prezados Chaverim, 

Primeiramente queremos desejar a todos 

os snifim um SHANÁ TOVÁ repleto de realizações para todos nós a- 

tivistas da Tnuá. Que o Ano de 5.749 que ora inicia seje um ano que 

acima de tudo faça com que nós judeus nos unamos para que à chama ' 

de nossa cultura e tradição se perpetue através dos tempoSe 

Na qualidade de Maskir nacional, sinto 

me na obrigação de me desculpar pelo atrazo desta correspondência , 

pois fatores alheios à minha vontadade contribuiram para que esta! 

- 

chegasse a voces em 0. 

Além de desejar a vocês um SHANÁ TOVÁ, 

o objetivo desta é o de certificarmos de que todos os snifim rece- 

beram ou não a ata da Peguishat de Bogrim realizada em Julho, bem" 

como uma correspondência dertando a todos sobre a Maskirut PeilásCa 

so algum Snif não tenha recebido estas correspondências, como por ' 

exemplo, São Paulo (as correspondências form enviadas para 68 sni - 

fim todas no dia 22 de Agosto), por favor entrem em contato conos -— 

co imediatamente. Estou enviando novamente tais correspondências 

para aqueles que não receberam e reclamaram a ausências 

Aprove ito a oportunidade para confir- 

mar a data da Maskirut P eilê que será no dia 29 de outubro, Se 68- 

tendendo, se necessário for, para os dias 30 e 31, 0 1 será 0 

Snif S£O PAULO e todos deverão se encontrar 8ב5 9:00 ם 8₪ 0 

obstante tais informações, agurdem contato telefônico em bfeve para 

a confirmação dos participantes ( 1 (um) representante de cada Esta 

do). Maiores detalhes quanto a passagem, será fornecido oportunamen 

te. 

Chaverim, saibam e é sempre bom lem - 
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brá-los de que estamos aqui para atendê-los. Não deixem de contac- 

tarnos sempre que precisareme Para falar comigo (Maskir), disquem" 

para (031) 2243332, porém não o façam a cobrar, pois este é o tele 

fone do escritório onde trabalho, Se alguém quiser ver um Maskir ' 

desempregado é só tentar!!! De minha residência é (031) 2252557 (se 

querem ver O Maskir despejado, é só tentar). Liguem e deixem reca- 

do que em breve contactá-los-ei em chamada diretas 

Yom Kipur se aproxima e pego que cada 

chaver reflita sobre O que fez e o que poderia ter feito no ano que 

passou em prol da Tnuá pois mais um ano está aí e não devemos pou - 

par esforços para alcançarmos os nossos ideais. 

Peço também aos Madrichim, Merakzim » 

Maskirim, enfim, a todos que batalham na Tnuã que comemorem Sucot : 

)26 6 setembro) juntamente com os chanichig pois é de bom alvitre 

que, uma vez que foi discutido na Peguishat de Bogrim a ausência de 

judaísmo na Tnuá , comemoremos este Chag num clima de alegria, movi 

mento e, principalmente, confraternização. Es
ta festividade poderá 

ser comemorada no dia 24 de setembro que cai num sábado. 

Despeço-me com um 

ALEH VE AGSHEM! !!! e Humildes e Sincerog 

votos de SHANÁ TOVÁ 

  

Isasc Salomão Zagury - ITZIK - 

MASKIR NACIONAL 
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