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Rio de Janeiro não é só carnava1. ..
Fins de 1945. Cai a ditadura no Brasil. Já se
escutam no país os sons da democracia.
Nós - os jovens de 14 anos - começávamos a'
nos inteirar sobre os movimentos sociais existentes
no mundo e em Eretz-Israel, e sentíamos que
deveríamos ser parte deles,'col)1o ativistas. Já naqueles
dias sablamos o que acontecera com o nosso povo
na Europa; cada um de nós tinha parentes assassinados
no Holocausto,te procurqrnos o caminho para expressar
a nossa identificação com o povo judeu.
No Rio de Janeiro, então Capital do Brasil, já
existia a Biblioteca Bialik (em homenagem ao poeta
nacional judeu Chaim Nachman Bialik), onde se reuniam
os imigrantes judeus e seus filhos (provenientes,
principalmente, da Polônia, Alemanha, România e
Rússia). Eles haviam trazido, das velhas pátrias, a
identificação com o ideal sionista e procuravam a forma
de expressá-lo. Lá, na Europa, eles haviam participado
dos movimentos juvenis como Fraihait, Gordônia, etc.,
e sonhavam em continuar, na nova pátria, com a
atividade sionista, no espirito do movimento trabalhista.
Na época da ditadura não haviam podido agir como
grupo de difusão da cultura judaica, nem manter,
abertamente, uma organização sionista.
Depois de 1945, essa situação mudou. Com a
chegada dos primeiros shlichim de Eretz-Israel e com
a possibilidade de identificação pública com o ideal
sionista, foi fundada a Organização Sionista Unificada
do Brasil, na qual a maioria dos líderes se identificavam
• com o movimento trabalhista de Eretz-Israel. Sob sua
égide surgiu a Juventude Sionista Unificada.
Passado algum tempo, organizaram-se no
Ginásio Hebreu Brasileiro, onde eu estudava, grupos
educativos segundo as diversas idades. Um dos jovens
líderes dessa organização, muito carismático - Moisés
Glat - decidiu que estes grupos passariam para o
movimento juvenil
Hashomer Hatzair.
Dois dos
educandos decidiram ,
não aceitar essa
decisão: o atual
conhecido jornalista
Alberto Dines e
Abraham Moszek
I
Baumwol (meu nome
anterior, antes de
traduzi-lo ao hebraico)
e isso porque já nos
identificávamos com as
ideias do sionismo
socialista democrático
e sabíamos que
também no Rio já se
cogitava organizar o
movimento juvenil Dror,
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ligado ao, Partido MAPAI.
A transformação dos grupos juvenis da Unificada
em Hashomer Hatzair deu a este movimento uma
vantagem numérica, que prevaleceu por muitos anos,
constituindo a maior organização juvenil sionista no
Rio.
No centro Rio do Dror hpvia no começo dois
grupos: aqueles que haviam chegado ao movimento
já adultos, que estudavam nas Universidades e nós,
os mais jovens, que cursávamos o ginásio e nos
organizamos como grupo educativo Palmach. No
princípio, surgiram confrontos no nosso centro, porque
nós, os chamados "brotinhos", exigíamos uma
participação ativa na direção, o que aconteceu com o
decorrer do tempo, evitando a conhecida "guerra de
gerações", possibilitando assim o funcionamento normal
do centro.
A realização do primeiro acampamento
(moshavá) em Petrópolis, para todo o Movimento
Nacional, deu um impulso muito grande às nossas
atividades. Foram estabelecidos fortes contatos com
os outros centros e os seus membros, e tivemos a
oportunidade de participar dos debates intensivos que
o Movimento realizou em seus Congressos, tanto de
caráter ideológico como os de tipo mais prático.
. Entre eles posso citar o grande debate sobre
quando estabelecer o nosso kibutz preparatório (a
hachshará), a fim de capacitar os nossos companheiros
para a realização de seus ideais em Israel.
Naquela época, o Movimento tinha 3 centros
destacados: Porto.Alegre (fundado em 1945, com a
ajuda e influência do nosso Movimento da Argentina),
Rio de Janeiro e São Paulo. Os lideres de Porto Alegre,
de mais de 18 anos de idade, já estavam preparados
para as fases de hachshará e aliá.

Chaverim do Rio de Janeiro
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No centro paulistano, que na época não era tão
grande como se tornou depois, os companheiros
optavam pela ideia de primeiro fortalecerem o
Movimento e só depois estabelecer o kibutz-hachshará.
O centro Rio apoiou a posição dos companheiros
gaúchos, pois já identificávamos um problema que
surgia no Movimento: os líderes de mais idade
estudavam nas Universidades, adiavam a aliá e, ao
mesmo tempo, educavam os mais jovens a não entrar
nas universidades, mas sim a preparar-se para a vida
de trabalho em Israel; ou seja, começávamos a ter o
mesmo problema do Movimento Sionista dos adultos :
os líderes faziam belos discursos sobre a importância
do sionismo, mas não se preparavam para fazer aliá,
o que ocasionou o enfraquecimento do
Movimento Sionista brasileiro. Não
desejávamos que o nosso movimento
juvenil tivesse o mesmo destino e, por
isso, apoiamos a ideia da "hachshará
agora".

para serem educados em Israel, como
primeiro passo para a aliá deles no futuro.
Procuramos, também, nas colonias
judaicas longínquas, onde existia o .
problema da possível assimilação. E
interessante acentuar que não
conseguimos nenhum candidato do
orfanato e creio que isso se deve ao receio
dos diretores, que não queriam "perder"
esses jovens e esvaziar estas instituições,
perdendo assim o motivo de suas
atividades. Depois de visitar diversas
cidades do Rio Grande do Sul, São Paulo,
Rio, Parana e periferias, conseguimos
organizar um grupo que chegou a Israel
com o 6° garin, educando-se no Kibutz
Bror-Chail (esse grupo se intitulou
Hadrorim, em homenagem ao nosso
Movimento).
Na minha segunda shlichut, em
1958, para o Movimento, vim acompanhado da minha
esposa Shoshana, e trabalhei em vários centros,
principalmente no Rio de Janeiro e em Porto Alegre.
Nas comemorações de 10 anos de Israel
organizamos vários eventos, como a apresentação do
grupo de Danças Folclóricas Israelenses na televisão
e a preparação de um Shiron (cancineiro), que durante
muitos anos serviu a todo o Movimento.
Sentimo-nos orgulhosos de que o Movimento
continue ativo até hoje e é bom saber, nessa fase de
nossa vida, que lo nutká hasharsheret (a corrente não
se rompeu).

O tempo passou e tive a
oportunidade de voltar ao Brasil por duas
vezes, em shlichut, sendo a primeira em
1955, por meio ano, para organizar um
grupo de Aliat Noar (imigração juvenil).
Os companheiros do Movimento, em todo
o Brasil, me ajudaram muito na procura
de candidatos potenciais, tanto num
orfanato como com as famílias de
condições econômicas difíceis, que
estavam dispostas a enviar seus filhos

Al>raham Hatzarnri ("}\fosca")
Chegou à Israel em 1951. Foi membro do kibutz Bror Chail. Estudou Sociologia (B.A.) , Cooperativismo e
Estudos Trabalhistas (M.A). Shaliach ao movimento e promoção de "Aliat Noar" no Brasil; Enviado a Costa
Rica, através do Ministério de Relaçoes Exteriores, no marco dO projeto de criação de um movimento juvenil
nacional. Tabalhou em países da America Central pela Histadrut e empresa TAHAL.Em Israel trabalhou na
Kol Tzion Lagola; Histradut; Diretor do Centro de Estudos Cooperativos e Laborais para America Latina; Diretor
do Departamento de Relações Internacionais do Partido Trabalhista. Autor (com Shoshana More Hatzamri)
do dicionário portugues-Hebraico-Portugues.
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