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propó.dó a ìrpì€n€nração do núnero rté o din 10 de
"CM FL NOTICIAS' . €dilado
e dist.ibuido m ensêl ou Aguârdosuasnoriciasrodâs
binnslne.tê dlre osnembos seÍãopüblicada,sen Íestrição

eftpossado no cargo dc
pÍesidenl.d. CMFL parao qual
tui, pÍivil€siadan€nte,eleilo
p€los conpanheúos que
compareóerafr à €l€iqão,
goslúiã,d€sdejá.d€ iniciaÍum
pÍoc€sso de contato e
coruírcação com rodos os
folcloristas. AcÍedito qu€
"paÍlicìpação é dirêtamente
proporoioÍal À inloÍmaçôo
Qunlo ruis infomadosromc,
n.is l€remos condições de
inlervir, oontribuir, oriticar

O que d€ve conter este
iníormarivo:noticia3pa$adas,
prese.t€se ôtuBs d6 alividades
dos fl€mbros,pÍopostaEìdéis,
€omenláÍjos.€ tudo aquiìo qüe
lor do in1€r€s€deum folclorií.
infomaÍ @ Êar @íhecidopaE
todos os demaisnehbros.
?aÍa viabiliá-lo $tou $g€rindo
quê.ré o dir 30 d€ cdÍ m&,
as Íolicias sjam eNiads, por
êsc.ito, aos nêüs cuidados
(peMalmenle.viacorrcioou via
fax) E até o dia l0 do mês

ErDesâÌ de nào êsLaÍ,indà
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nossoreeinento intemo(Ân 3,
Parágrãfoúnico) as reuniões
oÍdinádasdr AssembléiaCenì
dr CMIL €rão r€aliados nos
mesesdc feverciÌo' naio'
â8os.o€ nov.nDm, smpÉ no
priúeiro (lo) sábado Eìas,
nomalúeút€,ten sdo @lìadlg
á laÍde EÍlÍetanlo, ãlguós
coípânheiros hê sugern.n
múcâlas paraâ paí. damúà,

-SêÍia6t€ o úôlhor horánopâra
NOÍCAS'tsraú s€ndo€nüado lodd ? E qleto ao di&?
-Cdüdo coidiçõ€sdecirclhçao p€locoÍeìo. ou via fax para -co$ana de rcceb€r,ju.to coD
dasinõmçõeE & mrneirami,
a lua opinião!
asnolicias,
propiciúdo
pequena
ásìl e eücaz,
neios Pod€ s€! uma
e PodÂítq següído o Ìegimento,
€ fa.ilidadespaB 6re pm6so.
insienifioúteidaa,nõ cÍeioq@ a data da próxina ass€nbìéia
Não sei sêo que lh6 proponho é un jeito para nós nos seria a seglinre: dìa 04 de
é o nelhoÍ, das a intÍoduçdode
novmbo.(Havená,con @í@.
, feÍiado pÍolongadolesra
uú súlema de cnculaçâode ''fis u Í in h a s " : in f o m a ç õ e s un
i.fomações entrcosfolcbrntas lÍabalhos,sonhos,anseios,
sedaum oom @meçopúa e$e
Gostôriamd€ ,li€roÍ €sla dãta
procê$o Pot isso, €sloú Espcoestúladçúdoo prinejro púâ o dia 11.por demplo?)

