Carta enviada para o jornal Alef, no Brasil
Prezado Mauro,
No dia 25 de Setembro realizou-se no Kibutz Bror Hail, na região Shaar
HaNegev, nas proximidades da cidade Sderot, o Evento Comemorativo
de 60 anos de Aliá do Movimento Dror ( hoje Habonim Dror ) do Brasil,
em conjunto com 60 Anos da Fundação do Kibutz.
O Evento constou de duas partes:
A primeira parte, à tardinha, foi o encontro de confraternização dos
chaverim que vieram desde 1948, nos diversos grupos de aliá, até os
dias de hoje. Participaram acima de 500 pessoas, inclusive algumas
dezenas que vieram do Brasil para este festejo.
Presentes estiveram o Embaixador do Brasil, Pedro Motta Pinto Coelho,
a Embaixadora Tzipora Rimon, que recem retornou de sua missão no
Brasil, o novo Embaixador no Brasil, Giora Becher, e o ex-Embaixador
Yakov Keinan, alem das delegações da CONIB (encabeçada por Jack
Terpins), e de várias Federações Israelitas de diversos Estados.
Foi lida a mensagem de saudação do Presidente Lula, e o Embaixador
Pinto Coelho proferiu sua saudação aos presentes.
Muitos abraços, tapinhas nas costas, choros de emoção, foram lugar
comum, onde companheiros que não se viam a mais de 40 anos
puderam se rever.
Foram relembrados aqueles que não mais estão conosco.
Houve tambem uma exposição fotográfica retrospectiva, com cerca de
300 fotos, desde a época da fundação do Movimento até os dias de hoje
( preparada pelo nosso chaver Waldemar Kutner, na Colombia), e uma
exposição de trabalhos artísticos dos chaverim.
Seguiu uma pequena parte artística, entremeada por depoimentos de
alguns chaverim sobre suas vidas no Movimento.
O Dr. Shmuel Yerushalmi ( Jerusa ), Coordenador da Comissão
Organizadora, discursou sobre a contribuição desta aliá para o
desenvolvimento do país, e sua repercussão ao redor do mundo,
inclusive no Brasil.
Na sequência, houve um jantar em volta da piscina do Kibutz, seguida
por uma parte artística onde tomaram parte membros ( atuais e antigos )
do Kibutz, em idades dos 8 aos 80, juntamente com o grupo brasileiro
do Shnat Hachshará.

Como o Presidente Peres não pode participar, por estar na Assembléia
Geral da ONU, ele enviou uma saudação gravada em video.
Foi lida a saudação do Presidente Lula, devidamente traduzida para o
hebraico.
Ambas arrancaram salvas de palmas dos participantes.
Nesta parte, frente aos acima de 1200 presentes, que incluiram as
famílias de residentes em Bror Hail, o chaver Dov Tzamir, um dos
fundadores do Movimento e seu lider ideólógico, proferiu uma
emocionante alocução sobre as transformações e as crises que o
movimento kibutziano em geral, e Bror Hail em particular, passaram
com o decorrer dos anos devido ao desenvolvimento tecno-econômico
da humanidade.
Os fundadores do Kibutz, membros do Movimento Hechalutz do Egito,
foram homenageados com a Honra ao Mérito, recebida por
representantes das famílias.
A noite terminou com um samba rasgado com participação de todos.
Foi um evento realmente emocionante.
Agradeceria divulgação de como achar apropriado.
Estou enviando algumas fotos do Evento.
Shmuel Yerushalmi

