PORTUGUES: 
Gina e compas, sugiro algumas tarefas que precisamos enfrentar, e que deveriam ser adicionadas ao plano de trabalho 
Primeiro é preciso definir mais claramente a diferenciação de papéis no processo FSM 
1) O CI e seus encontros 2) O processo FSM propriamente dito 3) As edições do FSM 
Precisamos deixar claro, a fim de não dar 'a reunião do CI do FSM o mesmo sentido de uma edição reduzida do FSM. Devemos preservar a oportunidade presencial das reuniões caros IC para que sejam uteis ao o processo (por exemplo, tomando as decisões e fazendo os debates cruciais que o processo do FSM coloca na mesa do CI), 
  
Alguma definições devem ser tomadas, na minha opinião: 
1) O IC (corpo da facilitação, com regras sobre quem e por que e parao que é parte dele), 
2) O processo FSM (todas as atividades e movimentos e compromissos no âmbito Princípios do FSM. / As pessoas/organizações devem participar ativamente  do processo antes de vir para a adesão IC), 
3) As edições do FSM (eventos mundiais, regionais, locais ou temáticas, como momentos de encontro, soma, expressão de lutas e intercampio de agendas, e porta de entrada ao processo do FSM, com alguns de critérios claros de metodologia e transparência para ser considerado parte do processo do FSM). 
  
Tarefos políticas do CI 
Temos também alguns papéis, neste momento sob responsilidade do CI +comissões, e sobre os quais devemos definir como fazer e e tornar melhor do que agora (na nova dinâmica ou protocolo) 
	1) Receber, discutir, formular e oferecer estratégias (por exemplo, onde e como fortalecer o movimento de resistência e luta para transformar o mundo?), 

2) Receber e discutir as contribuições metodológicas provenientes de eventos, reuniões, e no processo, formular e fornecer insumos. Também ajudar os comitês organizadores de colocá-los em prática 
	3) Comunicar e mobilizar a comunicação (adotar políticas comunicação compatíveis com a luta por este direito no mundo) 
4) Tomar a sustentabilidade do IC como responsabilidade coletiva, estabelecer formas transparentes de mobilização e gestão de recursos para apoiar o processo internacional 
5) Assegurar a expansão da IC como uma expressão do mapa de resistências no mundo 
6) Fazer todo o processo aberto, visível e interativo, com os documentos e contas abertas e processos claros de decisões 
7) interligar o trabalho concernente às decisões tomadas pelo CI e preparar o reuniões do CI (algumas tarefas que estavam nas mãos do Grupo de Enlace e do grupo Escritório FSM) 
  
Atenciosamente 
ENGLISH: 
Gina and compas, I sugest some tasks we need to face those should tobe added in the Working plan 
  
The first one is to define more clearly the differentiation of the  roles in the process WSF 
1)  IC body/meetings 2) WSF process itself 3) WSF editions 
We need to make it clear in order to don't give to the WSF IC meeting the same sense of one small WSF's edition. We should preserve the presential opportunity of the expensive IC meetings to be useful for the process, (eg, taking the decisions and making the crucial debates that WSF process put on the table of the WSF IC), 
Some definition should be taken, in my opinion: 
1)  IC body (as facilitation body, with rules about who and why and for what are in the body), 
2) WSF process (all the activities and movement and commitments under the Principles of the WSF. / People should to be actively part of it, before to come to the IC membership), 
3) WSF editions (world, regional, local or thematic events, as moments of meeting, joint, struggles expression, exchange of agenda and to doorway the WSF process, with some clear criteria of methodology and transparence to part of the WSF process). 
  
IC POLITICAL TASKS 
We have also some roles, at this moment under responsibility of IC commissions, those we should to define how to do and to be made better than now (in the new dynamic or protocol) 
	1) Receive, discuss, formulate and offer strategies (eg where and how strengthen the resistance movement and struggles to transform the world?), 

2)  Receive and discuss methodological contributions coming from events, meetings, and the process, formulate and provide inputs. Also help the organizing committees to put them into practice 
	3) To communicate and Mobilize communication (adopt policies communication compatible with the struggle for this right in the world) 
4) Take the sustainability of the IC as collective responsibility, establishing transparent forms of mobilizing and managing resources to support the international process 
5) Assure the expansion of the IC as an expression of the map of resistances in the world 
6) Make all the process open, visible, interactive with documents and accounts open, clear decision making process, 
7) interconnect the work concerning the IC decisions and prepare the meetings of the IC (some tasks that were in the hands of the liaison group   WSF Office) 
Regards Rita 


