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e: FNDL 2012 Forum [mailto:secretaria.fndl@gmail.com]  
Enviada em: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014 13:12 
Para: Epitacio; Valdir Pestana; presidencia@cntabr.org.br; CHINA; cnttt@cnttt.org.br 
Cc: Geraldo Meireles; Festino; FTTRESP Elaine Freitas; Paulo Douglas; Hamilton Moura; Tore NCST; Jacqueline 
Carrijo; fetrabens@uol.com.br; Fetropar; Biazon 
Assunto: Lançamento FNDL/SP 

 

Prezados encaminho anexo Circular da SE do FNDL, sobre o lançamento do FNDL/SP. 

  

Gentileza analisar e manifestar o mais breve possível. 

  

Atenciosamente 

  

Hamilton Das 

  

Circular FNDL SE. Nº 0002\2014   

São Paulo 12 de Fevereiro de 2014. 

 

As Confederações integrantes da Coordenação Executiva e do Conselho Deliberativo do FNDL. 

Prezados companheiros dirigentes das respectivas entidades nacionais, integrantes do Fórum Nacional em Defesa da 
lei 12.619 - FNDL\2012. 

De acordo as deliberações da plenária nacional realizada em São Paulo dia 06 de dezembro de 2013 e com 
os encaminhamentos da CE Circular SE 0001/2014, que propôs a organização dos lançamentos de Fóruns 
estaduais e ou regionais, acompanhados de mobilizações, a direção da FTTRESP reunida nesta terça feira 
dia 11 de fevereiro na sede da federação com o deputado estadual Alcides Amazonas – PcdoB/SP, 
definiram a data do dia 28 de março de 2014, para o lançamento do FNDL/SP. 

Ficou definido que o ato de lançamento será realizado na assembléia legislativa de São Paulo. Portanto 
estamos encaminhando este comunicado para conhecimento e manifestação de toda Coordenação 
Executiva, para em seguida expedir o convite com a devida programação. 
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Neste sentido solicitamos a fineza de responderem este, para os devidos e necessários encaminhamentos. 

Observação: Caríssimos assessores e assistentes favor colaborarem para que as direções das respectivas 
entidades tomem conhecimento o mais breve possível. 

 As respostas poderão ser encaminhadas até sexta feira dia 31 de janeiro de 2014, para os e-mails 
secretaria.fndl@gmail.com e ruralmoura@gmail.com. 

 

Atenciosamente 

Hamilton Dias 

Secretário Executivo do FNDL. 
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