
Convite para lançamento do
 Fórum ESTADuAL Em 

DEFESA DA LEi Do DEScAnSo 
12.619/2012

Curitiba pr dias 13 e 14 de fevereiro de 2014 



Convite Especial
 Temos a honra de convidar de forma especial, as autoridades do poder executivo, legisla-
tivo e judiciário, das esferas, federal, estadual e municipal, dirigentes sindicais do setor de trans-
portes rodoviários celetistas e autônomos, dirigentes de organizações e instituições governamen-
tais e da sociedade civil em geral para o lançamento do Fórum Nacional em Defesa da Lei   do 
Descanso no Paraná nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2014 em Curitiba. 

Histórico:

 No dia 31 de outubro de 2013, no estado de São Paulo, na capital, na sede da Federação dos 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo - FTTRESP, atendendo o convite 
da FTTRESP e da FETROPAR, dezenas de entidades sindicais, organizações e instituições, delibera-
ram pela criação do Fórum Nacional em Defesa da Lei 12.619\2012 – FNDL-12.619, que foi lançado 
no estado de São Paulo no dia 06 de dezembro de 2013. 

 A criação do Fórum Nacional – FNDL-12.619, tem a importância fundamental de alertar aos 
governos Federal e Estaduais, quanto a beligerância e omissão do poder público federação, estados e 
municípios com relação a efetiva fiscalização e aplicação da norma em defesa da segurança e da pri-
vação das vidas ceifadas nos inúmeros acidentes nas vias, federais, estaduais e municipais. O Fórum 
materializa também uma histórica conquista para milhões de motoristas profissionais.



Dia 13 de fevereiro de 2014 no Auditório do Centro Politécnico da UFPR, Universidade Federal do Paraná. 
Edifício da Administração 1o andar. Av. Coronel Francisco Heráclito dos Santos, 210 Jardim das Américas. Curitiba PR.

14h00min. Abertura: pronunciamento dos cordenadores executivos e do conselho deliberativo das Entidades que 
compõe a comissão organizadora do FNDL-12.619 e autoridades convidadas.
15h00min. Pronunciamento das autoridades do poder executivo, legislativo e representantes  das Entidades 
Nacionais e Estaduais convidadas.
18h00min. Encerramento.

Dia 14 de fevereiro de 2014 no Plenário principal da ALP Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 
Av Candido de Abreu, Praça Nossa Senhora da Salete, Centro Cívico, Curitiba PR.

14h00min. Abertura: pelo Deputado Gilberto Ribeiro e pronunciamento dos cordenadores executivos e do conselho 
deliberativo das Entidades que compõe a comissão organizadora do FNDL-12.619 e autoridades convidadas.
15h00min. Pronunciamento das autoridades do poder executivo, legislativo e representantes  das Entidades 
Nacionais e Estaduais convidadas.
18h00min. Encerramento.

 Gentileza confirmar presença através do e-mail: fetropar@fetropar.org.br e 
ellen@fetropar.org.br, ou pelo telefone: (041) 3244-2523 ,  com Ellen.

 Venha participar deste momento histórico em defesa da vida nas vias,
 da saúde e segurança dos Motoristas do Brasil!!!

Programação: 



Cabe registrar que os motoristas profissionais representados pelos líderes sindicais 
e os representantes das entidades que esta subscrevem NÃO ADMITEM QUALQUER 

ALTERAÇÃO COM SUPRESSÃO DE DIREITOS CONQUISTADOS PELA LEI N. 12.619/2012.

Federação Nacional de Seguros GeraisFederação  dos Caminhoneiros Autônomos de 
Cargas em Geral do Estado de São Paulo
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 MOVIMENTO UNIFICADO DOS
TRABALHADORES EM TRANSPORTES

Confederação Nacional dos 
Transportadores Autônomos

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho


