Reunião Comitê Consultivo Brasil Cone Sul – SUBRAC - Abril 2011
Montevidéu – Uruguai
Manhã de 07 de abril – Coordenam Junéia e Omar - Das 9h00 às 12h30
1- Abertura e mensagem de boas vindas (10 minutos)
* Anúncios
• Apresentação e aprovação da agenda
2- Ata da última reunião ( 10 minutos)
• Aprovação da ata
• Questões decorrentes da ata e acompanhamento
3- Análise de conjuntura ( 1 hora)
Análise de conjuntura (15 minutos)
Discussão (45 minutos)

Intervalo
4- Novos desenvolvimentos na sub-região ( 1 hora)
• Comitê Executivo Regional, campanhas regionais, os novos desenvolvimentos e
planos de trabalho ( Jocelio Drummond – 15 minutos)
* Grupos de trabalho em nível sub-regional . Informe por grupo e perspectivas
para 2011 (40 minutos)

Almoço
Tarde 07 de abril - Coordenam Lorena e Edvaldo - Das 14h00 às 18h00
5 - Reunião do Conselho Executivo Mundial – EB 140 (Nov/2010) – (1 hora)
* Apresentação: 20 minutos Juneia e / ou Omar (20 minutos)
* Discussão com participantes (40 minutos)
Revisão do Estatuto, para analisar e avaliar cinco orientações essenciais possíveis , a fim
de fazer uma recomendação formal para o Grupo de Trabalho sobre a revisão do Estatuto
(+ resposta dos membros do EB)
Áreas de ação prioritárias ISP: financiamento dos serviços públicos através de um sistema
tributário justo, combate ao trabalho precário, anti-privatização
Qualidade de Serviços Públicos, o tema comum a todas as actividades da ISP: a
Conferência de Genebra sobre o Serviço Público de Qualidade e o Fórum de Jovens
Trabalhadores; impactos em nível sub-regional, ênfase no acompanhamento da
Conferência : A Carta de Genebra e Plano de Ação.
6. Conferência Regional Americana (IAMRECON) – Tempo Total 1 hora
* Apresentação: Jocelio Drummond (20 minutos)
* Discussão com participantes (40 minutos)

Intervalo
7. Rumo ao Congresso Mundial/Durban, África do Sul, 27-30/11/2012 – 1 hora
• Contribuição das sub-regiões
• Resoluções e outros documentos
• Composição da Comissão do Regimento
• Participação de mulheres e jovens • Pagamento de anuidades para os patrocínios

Manhã de 08 de abril- Coordenam Junéia e Omar - Das 9h00 às 13h00
8 – Comitês de Mulheres e de Jovens / Atividades (1 hora)
* Informe do WOC 2010 e do SUBREMUJ : Resultados e acompanhamento da reunião de
2010 do WOC, (quê a preparação para o Congresso? Qual o impacto sobre o Congresso?
(15 minutos)
* Informe Comitê de Jovens (15 minutos)
* Discussão (30 minutos)

9- UDIS: Informações sobre as actividades de 2010 - tempo total: 1 hora
• Mudanças no departamento de UDIS(Jocelio)
• Programa para 2011
• Projetos em Subregiões . (Veronica e Monica)

Intervalo
10 - Filiações (Veronica e Monica) - tempo total: 30 minutos
• Anuidades, taxas, novos membros
• Politica de Crescimento nas subregiões Brasil e Cone Sul
11. Comunicação: questionário enviado aos filiados para conhecer perfil das filiadas. (20
minutos)
12. Assuntos relativos a Pessoal e / ou sub-regiões (10 minutos)
13. Data e local da próxima reunião ( 10 minutos) ( ver datas Cong.Mundial)

14. Diversos (10 minutos)
Encerramento da Reunião

