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it os de Julho: Na base das informações fefe- 
rentes a data de início das ferias nos vários enifim, na base 
de programação pretendida devido as reloluções e orientações e 
xistentes e ultima reunião de MP aprovou em principio o sesuin 
te calendario: 4 é 

fafisgot 100818 18 critério do enifim eté o dia 
177 de Julho. / - 41 

Como criterio nas programações houve a preocupação 
de que os sunifim avroveitando os dies de ferias +0 898001 64- 
plora ao mixino בפ possibiligades 86 intensificação dc suas ati 
vidades internamente com a maxima ativização dos chaverim bonim 
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9 Bonimtê proposto que as atividades de julho para to e nim se realizem em ambito localjó sugerida uma eventual realiza 
qeo conjunta dos bonim de Gorto Alegre e Curitiba, 

MesvilimsSeminario Ideológico 86 880150 88 
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| Beminário ShinuohÃsDestinndo a todos chaverim madri 
chim e em preparação pars laleBenvira de prevaraçao ao Kinus 
Chinuchi Erapuninsatamtaniuxaxicalizarese-a do dia 18 a 25 de ju 

lho. א 
: Kinus ChinuchisUrientações ao trobalho educativg na 

inua segundo determinação do IJKinus ártzi,ã Foada Preparatória 
deste Kinus Sera constituida dos chaverim Leon, Philip e Chicocia 
te vaaãá tambou devera encarreçar-se de apresontação ex proxima 
uy do projeto de programav£o do seminéri o chinuchá «Reslizar- 
se-a dias 24 é 25 de julho, 

, "Atividades de Asgrdm: Conatando de sexinário, tiu) 6 
pesiígha realizar-se-50 de 26 à 31 84 julho Responsavel Vasda 
Chevra de Bogrim., a 

9 Ecuniso de IlMetDia 1 6 2 16 0. 

Detalhes acêrca da 1 progragas somente serão 
enviados aos enifim dentro de duas semanas apõs a proxima MP 
onde sorão discutidas as informações trazidas pelo responsaveis. 
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