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Confederação Israelita do Brasil 

Excelentíssimo Sr, Pres. Dr. Moysés Kaufman: 

EE 
O Movimento Juv nil Siemisiya. Tchud יי é A Sea ו 

Comuni déשש  único a atuar 6 no 0 trabalho e- 

 .ducativo ל

/ 0 abra 
A esfera de ação de citado mesimento sã > For 

to Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, Salvador e Recife. 

Devido às condições geográficas de distância, a central,si 
tuada em São Paulo enfrenta grandes dificuldades no contato ל E 
orientação do trabalho realizado nos Ishuvim menores, onde o me - 
“Fimento é » ultimo reduto existente para a juventude judaica. 

É de nossa intenção organizar nos feriados de início de - 
Maio, seminários para formação de liderança, para toda a juven- 
tude judaica local. Estes seminários serão organizados concomi- 
tantemente em São Paulo, Salvador, Recife e Pôrto Alegre. Para 
isso é necessário o envio de jóvens universitários da central po 
Rae f lidade de dirigirem e transaitirem conhecimentos 0 

  Nossos princípios básicos foram aceitos pelas 1iו
deranças dos diversos Ishuvim, Com os quais já mantivemos conta 
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to através das sedes locais do movimento, 

Para que o plano seja viável pretendemos o envio de 1 jóvem 

para Porto Alegre, 2 jóvens para Salvador e 2 jóvens para Recife, 

Os seminários, de âmbito nacional, constarão dos seguintes temas: 

Tradição Judaica, o Judaísmo no Brasil e a função da Juventude, - 
os 25 anos de formação da Sociedade Israeli e temas ligados a No- 
ções de Psicologia para liderança de jóvens é Dinômica de Grupo, 
etc. 

Não teremos as condições econômicas para realizar tal empre- 
endimento, dirigimo-nos, portanto, à liderança dos Ishuvim e mais 

específicamente à liderança do Judaísmo no Brasil, mo sentido de 

receber auxílio econômico para a realização de tal tarefa educati 
va. Contamos já com 0 80610 8 Organização Sionista Unificada do 

Brasil, apôio êste também financeiro. Todavia, sem o & é Vos 
sa entidade, na concessão de passagens para o envio dos jóvens, - 

sentimos que não será possível a realização dos Seminários. 

Certos de vosso discernimento na condução dos desígnios | do 

Judaísmo brasileiro, subscrevemo-nos atenciosamente na espera de 

uma breve resposta. 

  

Julio Warchasvski -Secretário Gral 

“Ichuá Habonin 

Brasil  


