 Executiva Nacional ampliada

Vem aí... Reunião ampliada da Executiva Nacional do
Movimento Mulheres em Luta!
Data: 25 e 26 de Janeiro de 2014
Local: Sede Nacional da CSP Conlutas
Endereço: Rua Boa Vista, 76 – Centro - São Paulo/SP

Quem deve participar?
Membras eleitas para a Executiva Nacional do MML

Quem pode participar?
Membras das Executivas Estaduais e/ou Regionais do MML

Quem mais?
Dirigentes do movimento sindical, popular e estudantil que queiram ser
parte da elaboração sobre a campanha contra a violência e que queiram
estar conectadas com as ações do MML.
Os
estados
devem
informar
ao
e-mail
do
MML
(mulheres.emluta.cspconlutas@gmail.com) a quantidade de pessoas que
vem. Sabemos que não virá grandes delegações, até porque a proposta é
que venham representantes, mas é necessário essa informação, para que
possamos fazer uma reunião bem organizada!

O que vamos discutir na reunião?
Proposta de pauta:
1) Campanha contra a violência
2) Preparação do 8 de março
3) Projeto Financeiro do MML
4) Projeto de Comunicação do MML

Como vai funcionar a reunião?
Dia 25/01
9h às 11h - Apresentação do ILAESE
de dados sobre violência contra a
mulher e projetos do governo
11h às 11h20 - Apresentação da
campanha contra a violência:
formato, eixos, materiais,
iniciativas, etc.
11h20 às 12h30 - Debate
12h30 às 14h - Almoço
14h às 15h30 - Debate
15h30 às 16h30 - Encaminhamentos
do ponto Violência
16h30 às 16h45 - Informe sobre 8
de março
16h45 às 17h45 - Debate

17h45 às 18h30 - Encaminhamentos
do ponto 8 de março
Dia 26
9h às 9h30 – Informe da Comissão de
Finanças sobre Projeto Financeiro
9h30 às 11h15 – Debate
11h15 às 12h – Encaminhamentos do
Ponto
12h às 13h30 – Almoço
13h30 às 14h – Informe da Comissão
de Comunicação sobre projeto de
Comunicação
14h às 16h - Debate
16h às 16h30 – Encaminhamento do
Ponto

Quem fala e vota na reunião?
Todas falam, o debate é aberto!
Mas as votações são feitas apenas pelas membras da Executiva Nacional!
Podemos fazer voto consultivo para as companheiras que estiverem presentes!

 Preparação do 8 de março

Mais um 8 de março vem aí... Vamos mostrar a força do
Movimento Mulheres em Luta
No início do ano, começam as reuniões de preparação dos atos do 8 de
março, dia internacional de luta das mulheres. Estes serão os primeiros atos
após o grande Encontro do MML, que ocorreu em Outubro de 2013. As
Executivas Estaduais e as membras da Executiva Nacional, em seus estados,
devem acompanhar a preparação, articular reuniões que preparem uma
grande mobilização neste dia. Entramos neste ano de 2014 com a
expectativa de muitas lutas, como consequência das jornadas de Junho do
ano passado. As mobilizações do 8 de março devem ser mais um capítulo
dessa história aberta em Junho, em que vamos colocar nas ruas, com muita
força, a luta pelos direitos das
mulheres trabalhadoras. Não deixem de
se envolver na preparação das
mobilizações!
A reunião ampliada do dia 25 e 26 vai
discutir este ponto e vai tirar uma
orientação mais completa para os
estados prepararem a intervenção do MML no 8 de março. Aguardem!

