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Chapa CRESS/DF “Ainda
há tempo: vamos resistir
e transformar”
Eleições 2020

“Ainda há tempo: vamos resistir e
transformar”, é uma chapa formada por
assistentes sociais comprometidas/o com a
defesa do projeto ético-político sustentado
pelo código de Ética Profissional de 1993
(Lei 8662/93). Compreendemos que em
tempos de ataques aos direitos da classe
trabalhadora,

das

representativas

-

minorias

mulheres,

idosos,

crianças e adolescentes, pessoas negras,
indígenas e LGBTIs, e ao desenvolvimento
sustentavel- é fundamental que o conjunto
CFESS-CRESS

organize

a

OBJETIVOS

- Fortalecer a compreensão da sociedade, do
governo e de demais categorias profissionais
quanto às competências e atribuições privativas
da/o Assistente Social.
- Potencializar a presença do CRESS no
cotidiano de estudantes de Serviço Social e de
profissionais.
- Fomentar e acompanhar a aberturas de campos
de estágio.
Reaproximar
dos
movimentos
sociais,
conselhos de direitos e de políticas.
- Aperfeiçoar ferramentas de comunicação e
divulgação de ações do CRESS.
- Rearticular o diálogo do CRESS com a
ENESSO, ABEPSS e IEs no fortalecimento das
entidades e da formação continuada.
Promover
ações
de
fortalecimento
e
aprimoramento das comissões existentes no
CRESS.
- Estimular a luta por concursos públicos e
melhores condições para a categoria.

categoria

profissional nas lutas pela democracia,

METAS

pela garantia de direitos, das políticas
sociais,

especialmente

as

de

caráter

público e universal..
Somos assistentes sociais de variados
espaços

sócio-ocupacionais,

com

experiência de luta em diversas
frentes e movimentos sociais, e estamos

- Reuniões regulares das Comissões;
- Oficina de debates e formação semestrais,
voltada a estudantes e profissionais de Serviço
Social;
- Reuniões gerais com a categoria profissional
trimestral.
NOVAS FRENTES DE FORMAÇÃO

unificadas/o por um CRESS ativo, que
esteja

presente

estudantes

de

no

cotidiano

Serviço Social

assistentes sociais.

e

das/os
das/os

- Comissão de Promoção da Diversidade Sexual e
de Gênero;
- Comissão de promoção da Igualdade Étino Racial.

Componentes da chapa
Ainda há tempo: vamos resistir e transformar!

Diretoria

Suplentes

Presidenta: Karina Aparecida Figueiredo

1ª Suplente: Rosângela de Fátima Baía

Vice- Presidenta: Tatiane Pereira da Costa

Ferreira

1ª Secretária: Anita Pereira Ferraz

2ª Suplente: Ágata Parentes Ferreira

2ª Secretária: Joelma Santos da Silva

3ª Suplente: Shirlei Pereira dos Santos

1ªTesoureira: Pietra Soares da Silva

Rodrigues

2ª Tesoureira: Marta Angélica Gomes de

4ª Suplente: Evandra Maria Alves da Luz

Paiva

5ª Suplente: Maria Isabel Megres de Sousa
6º Suplente: Lucas Elpídio Ramos da Silva

Conselho Fiscal

7ª Suplente: Lucci Del Santos Laporta

1ª Membra: Paulla Kalliny Moura

8ª Suplente: Júlia Caroline Pires Gonçalves

Cronemberger

9ª Suplente: Ester Dantas de Moura

2ª Membra: Gislaine Andrea Almeida
Medeiros
3ª Membra: Valnéia Martins da Silva

O que preciso para votar?
Estar

com

CRESS/DF

a
e

inscrição
com

o

Qual o prazo para atualizar os

regular

no

pagamento

das

anuidades de 2019 em dia.

Como saber

se os dados estão

dados

e

pagar

as

anuidades

atrasadas?
Até 28 de fevereiro de 2020

Qual o período das eleições?

atualizados?
De 10 a 12 de março de 2020

Entrar em contato com o CRESS/DF para
verificar e, se necessário, atualizar os
seguintes dados: e-mail, telefone, CPF e
data de nascimento.

Pelo site: www.votaassistentesocial.com.br

Nossas redes sociais:
@cressdf.aindahatempo

@aindahatempo20

www.facebook.com/cress.aindahatempo.5

WWW.VOTAASSISTENTESOCIAL.COM.BR/#/REGION

