
Doc15/cms/2007 São Paulo, 10 de julho de 2007

RELATÓRIO DA REUNIÃO DA COMISSÃO OPERATIVA NACIONAL DA CMS – EM BRASÍLIA

Data: 06 de julho de 2007

Local: Sede da CUT DF – Brasília

Presentes: CUT Nacional, CONAM, UNEGRO, CONEN, CEBRAPAZ, MMM e UNE.

1- Campanha pela Anulação da VRD;

Todas as entidades presentes se mostraram bastante preocupadas com o conjunto das

perguntas inseridas nas cédulas de votação a ser usada no Plebiscito pela Anulação do

Leilão da VRD, a ser realizado na semana do Grito dos Excluídos, e resolveram por

unanimidade;

a- fazer gestões no sentido de que a cédula contenha uma única pergunta bem direta:

“O Sr./sra. Concorda com a anulação do leilão da Cia. Vale do Rio Doce?”, que

esta pergunta seja precedida de um relato da situação atual das ações políticas e

jurídicas.

b- Trabalhar para que esta seja a posição do conjunto das Entidades que compõem a

CMS.

c- Solicitar que o Comitê Nacional em Defesa da Vale do Rio Doce convoque uma

reunião nacional, para equacionar esta questão e centralizar todas as demais

iniciativas sobre o tema.

d- Enviar, logo após o Ato da UNE hoje no Banco Central, uma delegação de

Entidades ao Palácio do Planalto, para protocolar simbolicamente uma cópia do

Abaixo Assinado pela anulação do Leilão.

2- Ato convocado pela UNE no Banco Central;

A companheira Luana/UNE, nos informou que os Estudantes contam com a presença de

todas a CMS no Ato que haverá uma concentração a partir das 14h. na Catedral; após,

seguiremos em passeata até o Banco Central questionando a política econômica com o
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lema “Fora Meireles”! 6 mil estudantes participam do Congresso da UNE e UNB e todos se

somarão à passeata/ato.

3- Mobilizações da CUT em Brasília pela manutenção do veto do presidente Lula à

Emenda 3;

Os companheiros Spis-Dari/CUT Nacional, informaram que as mobilizações tiveram início

dia 3 de julho, com pressão aos parlamentares que chegavam no aeroporto e Brasília, com

faixas, cartazes e panfletos, continuaram com panfletagens na rodoviária de Brasília, e

tiveram dois momentos no Congresso: debates com Parlamentares no auditório Nereu

Ramos com mais de 500 sindicalistas de todo o Brasil, e “visita” aos seus gabinetes. Toda

a Executiva da CUT Nacional esteve presente na mobilização que continuou até dia 5 de

julho; o eixo geral foi: pela manutenção do veto à Emenda-3, contra o PLP01, pela

reintegração dos Companheiros dos Metroviários, etc...

Já estão previstas novas mobilizações, como um grande acampamento dos Metalúrgicos

da CUT em Brasília de 14 a 16 de agosto, com um grande ato convocado pela CUT para

dia 15.

4- Convite do PT;

O companheiro Spis recebeu um convite via telefone do companheiro Renato Simões da

Executiva Nacional do PT, que propôs uma conversa entre a CMS e a Executiva Nacional

do PT;

Resolvemos que o companheiro Spis deve solicitar o convite por escrito, para que seja

analisado na próxima reunião da CMS.

5- Agenda

Definimos a próxima reunião da “Operativa da CMS” para o dia 20 de julho das 9 às 14h,

na sede da CUT Nacional.

6- Agenda com Lula;

Desde dezembro de 2006 estamos aguardando a montagem de um calendário de reuniões

com o presidente Lula, mas infelizmente isso ainda não ocorreu; podemos contar que o

primeiro debate com o governo Lula no segundo mandato foi com o Ministro da Secretaria

Geral, Luiz Dulci, na última sexta-feira de maio, mas estamos exigindo que seja montado

uma agenda política neste segundo mandado; vamos nos atualizar com o MST, que estava
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com essa responsabilidade ( e que justificou sua ausência desta reunião ) e voltaremos `a

pauta na Operativa do dia 20 de julho.

7- Informes;

a- Recebemos a solicitação, através da Secretaria de Relações Internacionais da

CUT, de um pedido de reunião com a CGT/Francesa, que estará visitando a CUT

no mês de dezembro de 2007;

b- O companheiro Spis participará de um Fórum da Sociedade Civil sobre Migrantes,

em Bruxelas, de 8 a 11 de julho; este fórum precederá um fórum oficial convocado

pela ONU.

c- A companheira Luana informou que no período de 7 a 11 de outubro, em Belo

Horizonte, será realizado o Fórum Paralelo Nossa América (que completa 10 anos),

sendo que para o dia 9 está reservado um debate sobre o assassinato do Chê.

d- O companheiro alemão/CEBRAPAZ/ trouxe a proposta de realizarmos

conjuntamente com a Ação Global/2008 ( 26 janeiro ), uma passeata com 50 mil

pessoas dando início ao Fórum Social Brasileiro ( esta proposta ficou de ser

aprofundada dia 20 de julho )

e- O Fórum Social Nordestino acontecerá de 6 a 9 de agosto, em Salvador/BA

Antonio Carlos Spis
Pela coordenação
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