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Vota,

assistente

social!

Eleições de 10 a 12 de março, on-line!
Entenda por que seu voto fortalece
o Serviço Social brasileiro p.02
Saiba quem pode votar e como
funciona o voto on-line p.03
Conheça o programa da chapa que
concorre à direção do CFESS p.04 e 05
Confira também quem disputa as
eleições nos CRESS p.06

www.votaassistentesocial.com.br

Editorial do cfess

Seu voto define o
futuro do Serviço
Social brasileiro!
A participação da categoria de assistentes sociais nos debates e instâncias decisórias do Conjunto CFESS-CRESS é um dos legados do Projeto ético
-político profissional do Serviço Social brasileiro nas
últimas quatro décadas.
Temos, na nossa Lei de Regulamentação Profissional (nº 8662/1993), no nosso Código de Ética e no
estatuto do Conjunto CFESS-CRESS diversos instrumentos que reafirmam uma direção política que é
participativa, democrática, plural e transparente.
As Eleições do Conjunto CFESS-CRESS 20202023, que acontecerão nos dias 10, 11 e 12 de março de 2020, exemplificam bem essa direção.
O processo eleitoral é participativo, porque permite
que qualquer assistente social com inscrição regular
no CRESS possa organizar uma chapa para concorrer à direção do CRESS ou do CFESS; é democrático,
porque possibilita que a categoria escolha diretamente os/as assistentes sociais que estarão na direção das
entidades; é plural porque oferece um amplo debate
sobre as propostas de gestão, além de um leque de
perspectivas acerca da profissão; é transparente, porque, baseado nos princípios da administração pública
de publicidade e visibilidade, é amplamente divulgado para a categoria e para a população.
O CFESS é o único conselho federal de fiscalização profissional cuja direção é eleita pelos/as profissionais por meio de voto direto facultativo, associado a um quórum mínimo (15% dos/as profissionais
ativos/as). Ou seja, o processo eleitoral só é validado
se a categoria participar, o que reafirma o compromisso e a capacidade de mobilização e organização dos/as assistentes sociais.
O Brasil e o mundo passam por uma conjuntura
de retrocessos, que tem afetado a vida de toda a
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classe trabalhadora, da qual nós, assistentes sociais,
fazemos parte. Estamos sentindo isso cotidianamente na ausência de direitos nos nossos espaços
e condições de trabalho e no atendimento à população usuária do Serviço Social. Mas nossa organização coletiva e o fortalecimento das instituições
representativas do Serviço Social podem contribuir
para enfrentar esse quadro. Por isso, o chamado:
vota, assistente social!
Voto on-line: histórico e vantagens
A novidade das Eleições neste ano é o voto on-line.
Os debates para a escolha sobre essa modalidade começaram em 2017, no 46º Encontro Nacional CFESSCRESS, em Brasília (DF), evento que contou com assistentes sociais das gestões do Conjunto e da base.
No ano seguinte, foi feito um estudo técnico e financeiro sobre a viabilidade do voto on-line, que culminou na aprovação da modalidade, em uma Plenária Ampliada (com gestões e base) realizada em Porto
Alegre (RS). Em resumo, com a modalidade, reduziram-se custos operacionais (como impressão de cédulas e Correios) e o processo se tornou mais ágil.
Em 2019, foi realizada a licitação da empresa que
fornece o sistema de votação on-line, bem como divulgado calendário eleitoral. O voto on-line é, portanto:
 ظظseguro, porque passa por processos de auditoria
e validação internas e externas;
 ظظplural, porque possibilita que assistentes sociais
em regiões mais longínquas possam votar sem
se deslocar, utilizando um computador, celular
ou tablet com acesso à internet;
 ظظtransparente, porque amplia os recursos de
campanha com o site que divulgará informações necessárias e as chapas inscritas,
 ظظdinâmico, pois torna mais ágil o ato de votar e a
apuração, que é acompanhada por auditoria devidamente certificada.
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS)
Março de 2020

Comissão Nacional Eleitoral >>
Daniela Neves, Letícia Batista e Sandra Teixeira
Comissão de Comunicação do CFESS >>
Daniela Neves, Daniela Castilho e Joseane Rotatori
Revisão, edição, projeto gráfico e diagramação >>
Assessoria de Comunicação do CFESS
Jornalistas responsáveis >>
Diogo Adjuto (JP-DF 7823) e
Rafael Werkema (JP-MG 11732)
Este informativo foi elaborado somente em
versão digital
Para sugestões, comentários e críticas >>
comunicacao@cfess.org.br
Esta publicação procura adequar os textos a uma
linguagem não discriminatória!

Gestão É de batalhas que se
vive a vida! (2017-2020)
Presidente Josiane Soares Santos (SE)
Vice-presidente Daniela Neves (RN)
1ª Secretária Tânia Maria Ramos Godoi Diniz (SP)
2ª Secretária Solange da Silva Moreira (RJ)
1ª Tesoureira Cheila Queiroz (BA)
2ª Tesoureira Daniela Ribeiro Castilho (PA)
Conselho Fiscal Nazarela Silva do Rêgo
Guimarães (BA), Mariana Furtado Arantes (MG) e Régia
Prado (CE)
Suplentes Magali Régis Franz (SC), Joseane Rotatori
Couri (DF), Neimy Batista da Silva (GO) e Jane de Souza
Nagaoka (AM)

Nosso endereço
Setor Hoteleiro Sul (SHS) Quadra 6 - Bloco E - Complexo Brasil 21 - 20º Andar - CEP: 70322-915 - Brasília - DF
Tel: (61) 3223-1652 | E-mail: cfess@cfess.org.br | Site: www.cfess.org.br | Funcionamento: de segunda a sexta de 12h às 18h.

2

Serviço Social

Informativo do Conjunto CFESS-CRESS | Ano 6 | Edição Especial | Março 2020

tira-dúvidas sobre o voto on-line

www.votaassistentesocial.com.br

Quem pode votar
Assistentes sociais com:
- inscrição regular no CRESS e o pagamento das
anuidades em dia;
- dados atualizados no CRESS até o dia 28/2, para
poder receber a senha de votação;
Obs.: aposentado/a pode votar, desde que tenha
atualizado os dados no Regional.

conheça o site
Acesse o site www.votaassistentesocial.com.br
e navegue para conhecer:
- As chapas candidatas ao CFESS e aos CRESS;
- O regulamento, código eleitoral e o calendário;
- Tire suas dúvidas.

como
votar

Passo 1
Alterar a senha
provisória
- Acesse o site;
- Escolha o Regional;
- Vá no Menu SENHA>
ALTERAR SENHA;
- Siga as instruções.
Obs.: A senha
provisória foi
enviada no e-mail
atualizado no
CRESS

VOTAR
Passo 2
o site;
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al;
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R;
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Problemas pa
ra
alterar a se
nha?
- Acesse o site
;
- Escolha o Re
gional;
- Vá no Menu SE
NHA
> NOVA SENH
A;
- Siga as instru
ções;
- Se não conseg
uir,
utilize o POSS
O
AJUDAR do si
te.

10 a 12
março
2020
Cuidado com a
desinformação!

Circulam nas redes
sociais fatos confusos
(até mesmo inverdades)
sobre as Eleições.
Acompanhe as
informações oficiais
pela Comissão Nacional
Eleitoral (CNE).
http://bit.ly/Cfs20CNE

confira o
período de
votação

O processo de votação
terá início às 8h do
dia 10 de março de
2020 e será encerrado
às 23h59 do dia 12
de março de 2020.
Programe sua agenda
e se prepare!

Tutoriais em vídeo
para você

Todas as informações sobre
alteração de senha,
passo a passo de como
votar e outras dúvidas
estão disponíveis em
vídeos. Acesse
nosso canal no
YouTube.
http://bit.ly/VotaAsVideos
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seu voto é o
primeiro passo!

Votar é fundamental.
E a melhor forma
de acompanhar as
ações das chapas
eleitas é participando
das assembleias da
categoria, comissões,
reuniões e encontros do
Conjunto CFESS-CRESS!
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c h a pa q u e co n co r r e a o c f e s s

Conheça o programa da Chapa 1,
que concorre à direção do CFESS

!

Todo o material (texto, arte e foto) foi enviado pela Chapa para a CNE/CFESS, conforme
prevê o Código Eleitoral. A responsabilidade do conteúdo é dos/as autores/as
Integrantes da Chapa 1
que concorre à direção
do CFESS. Em pé, a partir
da esquerda esquerda:
Carla Pereira, Eunice
Damasceno, Emilly Tenorio,
Kênia Figueiredo, Elizabeth
Borges, Elaine Pelaez,
Mauricleia Soares, Dilma
Franclin, Kelly Melatti,
Ruth Bittencourt e Dácia
Teles. Abaixo, a partir da
esquerda: Maria Rocha,
Priscilla Cordeiro, Franciele
Borsato, Lylia Rojas,
Alessandra Dias, Agnaldo
Knevitz e Daniela Möller.
(Foto: Divulgação)

“Já é tempo dos corações pularem fora do peito.
Em passeata, em multidão.” (Mauro Iasi)

É

chegada a hora das eleições do Conjunto
CFESS-CRESS. Nos próximos dias 10, 11 e 12 de
março de 2020 será o momento de reafirmar,
na escolha das direções das entidades, o Projeto
Ético Político Profissional e os princípios do Serviço Social brasileiro, numa conjuntura que exigirá
ainda mais unidade, coerência, atenção, resistência
e coragem. Como nos ensinou bell hooks, precisamos “transformar o presente e sonhar o futuro”, por
isso, Melhor Ir à Luta!
A Chapa 1 “Melhor Ir à Luta com Raça e Classe em Defesa do Serviço Social” é composta por
profissionais que também vivenciam as ameaças
e perdas de direitos da categoria de Assistentes
Sociais e de toda a população brasileira, por isso,
construímos uma articulação de pessoas que se
dispuseram a buscar respostas para as exigências
e desafios que a atual conjuntura impõe. Somos
assistentes sociais, atuamos em distintos campos
sócio-ocupacionais e lutamos, junto com a categoria, para construir um Conselho cada vez mais forte
e atuante. Por isso, nos colocamos disponíveis para
assumir essa tarefa para defender nossa profissão!
Na certeza de que nesse momento de acirramento
das contradições sociais e de aprofundamento da
desigualdade social é melhor ir à luta!
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Melhor ir à luta, pois o atual governo brasileiro
faz a política “mais velha do mundo”, associando
conservadorismo e neoliberalismo. Aposta na destruição subjetiva da riqueza acumulada pelo conhecimento e pela cultura. Desqualifica a ciência,
exaltando o senso comum; censura expressões culturais e artísticas; interfere na viabilização da pesquisa nacional/internacional; privilegia a criação de
escolas militares para a juventude civil; inviabiliza
materialmente as universidades públicas. Fortalece, ainda mais, a responsabilização individual e
moral dos sujeitos por possíveis relações problemáticas com as drogas e, de modo consequente, o
avanço do populismo penal e a ampliação de medidas penais como resposta imediata à insegurança social e à violência. Assistimos - não inertes - as
queimadas no território amazônico e ao extermínio
de lutadores/as e de direitos de povos originários,
quilombolas e camponeses. Melhor ir à luta contra
esse governo, o agronegócio, os madeireiros e os
latifundiários.
Melhor ir à luta, porque a população brasileira
vivencia expressões do neoliberalismo em seu mais
alto grau de violência. Constatamos isso nos aterradores índices de desemprego, na precar-ização
da vida e do trabalho, na violência no campo e na
cidade, nas expressões de racismo, LGBTFobia e feminicídio, na criminalização das lutas do povo, no
adoecimento da classe trabalhadora, dentre tantas
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outras expressões da questão social, e nos ataques sofridos
aos direitos trabalhistas e às garantias de proteção social. A
aprovação das contrarreformas trabalhistas e da previdência, a autorização irrestrita das terceirizações, a aprovação de
Emenda Constitucional 95/2016 que congela por 20 anos os
recursos orçamentários da União, o contingenciamento dos
recursos públicos para as políticas sociais, a destruição dos
conselhos de direitos como forma de fragilizar o controle
social, a agenda de desmonte do INSS, a imposição de critérios restritivos de acesso aos Benefícios previdenciários e
ao Benefício da Assistência Social de Prestação Continuada
e a proposição de inúmeras PECs, que visam alterar a Constituição Federal do Brasil, diminuindo as possibilidades de
democratização do acesso aos bens e serviços produzidos.
Melhor ir à luta, pois como qualquer outra profissão considerada feminina, a nossa categoria sofre com processos
de subalternização, precarização e baixos salários. Também, como as demais trabalhadoras, especialmente as que
são mães, enfrentam jornadas intensivas e intermitentes
de trabalho. A configuração do nosso público usuário também é majoritariamente feminino, logo, marcado pelas desigualdades patriarcais em suas múltiplas violências contra
as mulheres, que vão desde a subalternidade até mesmo
ao feminicídio, o que se acentua quando falamos de mulheres negras, que suportam, no seu cotidiano, o peso do
racismo estrutural nesse país desigual. Não são apenas as
usuárias dos diversos serviços que sofrem com as múltiplas
violências contra as mulheres, somos todas nós. Por isso é
melhor ir à luta com feminismo, com raça e classe!
Compreendemos que é no conjunto das lutas mais gerais da classe trabalhadora, que os/as assistentes sociais
precisam se somar, tendo como horizonte a justiça social
e a emancipação! Apresentamos nossas propostas estruturadas em três pilares de defesas: a defesa da profissão e do
trabalho profissional; do Projeto Ético Político e da Seguridade Social e da entidade CFESS. Te convidamos à nos conhecer, conhecer nosso programa e nos ajudar na defesa e
construção de nossa profissão, de nossa projeto ético político, de um Brasil e de uma sociedade verdadeiramente livre
e socialmente referenciada. Acompanhe nossas páginas e
e fique por dentro das nossas propostas.

www.votaassistentesocial.com.br

MELHOR
IR À LUTA

(Arte: Divulgação)

c h a pa q u e co n co r r e a o c f e s s

Chapa 1 - Eleições CFESS-CRESS 2020/2023

conheça
quem
compõe
a chapa 1
CANDIDATA A PRESIDENTA

Elizabeth Borges (BA)

CANDIDATA A VICE-PRESIDENTA

Maria Rocha (PA)

CANDIDATA A 1ª SECRETÁRIA

Dácia Teles (RJ)

CANDIDATA A 2ª SECRETÁRIA

Daniela Möller (PR)

CANDIDATA A 1ª TESOUREIRA

Kelly Melatti (SP)

CANDIDATA A 2ª TESOUREIRA

Franciele Borsato (MS)

CANDIDATAS AO CONSELHO FISCAL

Lylia Rojas (AL)
Priscilla Cordeiro (PE)
Alessandra Dias (AP)

Nas redes sociais da Chapa 1
você encontra o programa completo,
as manifestações e depoimentos
de quem apoia a chapa, além do
currículo de cada integrante.

CANDIDATAS/OS À SUPLÊNCIA

Elaine Pelaez (RJ)
Carla Pereira (MG)
Mauricleia Soares (SP)
Agnaldo Knevitz (RS)
Dilma Franclin (BA)

Zap: (82) 99601-5005
insta: @melhoriraluta
face: http://bit.do/fpwhg

Emilly Tenorio (ES)
Ruth Bittencourt (CE)
Eunice Damasceno (MA)
Kênia Figueiredo (DF)
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Chapas que concorrem aos cress

As eleições pelo Brasil afora:
chapas que disputam os CRESS

!

Confira no site do CFESS, na seção Informes da CNE, a lista com os/as candidatos/as de
cada chapa dos Regionais e seccionais. O endereço é: http://bit.ly/Cfs20CNE

CFESS
Chapa 1 (única): Melhor ir à luta: com
raça e classe em defesa do Serviço Social
CRESS 1ª Região - Pará
Chapa 1: Não se render, nem recuar: o
CRESS em todo lugar
Chapa 2: Em defesa da categoria e da
profissão
Seccional Santarém
Chapa 1: Resistência e compromisso na
defesa de direitos
Chapa 2: Respeito e valorização
profissional
CRESS 2ª Região – Maranhão
Chapa 1 (única): Nosso nome é
resistência

CRESS 4ª Região – Pernambuco
Chapa 1 (única): Onde queres silêncio
somos resistência
CRESS 5ª Região – Bahia
Chapa 1: Ousar, resistir e lutar: pelo
fortalecimento da base
Chapa 2: Viramundo
Chapa 3: CRESS para a base: eu sou,
porque nós somos!
CRESS 6ª Região – Minas Gerais
Chapa 1 (única): Unidade na luta para
resistir e avançar
Seccional de Montes Claros
Chapa 1 (única): Unidade na luta para
resistir e avançar
Seccional de Juiz de Fora
Chapa 1 (única): Unidade na luta para
resistir e avançar
Seccional de Uberlândia
Chapa 1 (única): Unidade na luta para
resistir e avançar
CRESS 7ª Região – Rio de Janeiro
Chapa 1 (única): Quem cede a vez não
quer vitória
Seccional de Campos de Goytacazes
Chapa 1 (única): Vamos precisar de todo
mundo
Seccional de Volta Redonda
Chapa 1 (única): Na luta a gente se
encontra
CRESS 8ª Região – Distrito Federal
Chapa 1 (única): Ainda é tempo: vamos
resistir e transformar

Serviço Social

Seccional ABCDMRR
Chapa 1: Tempo de esperançar
Chapa 2: Renovação: resistir para existir
Chapa 3: Fortalecer para crescer
Seccional Araçatuba
Chapa 1 (única): Diálogo e resistência
Seccional Bauru
Chapa 1 (única): Ecuss - Ética,
Compromisso, União & Serviço Social
Seccional Campinas
Chapa 1 (única): Não diga que a luta
está perdida: avante!

CRESS 3ª Região – Ceará
Chapa 1 (única): Ver cores nas cinzas e a
vida reinventar
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9ª Região – São Paulo
Chapa 1: Ampliações: em defesa do
Serviço Social, nos encontramos na luta!
Chapa 2: Resiliência pura

Seccional Marília
Chapa 1 (única): O caminho se faz
caminhando

CRESS 12ª Região - Santa Catarina
Chapa 1 (única): Coragem e democracia:
a certeza na frente, a história na mão
CRESS 13ª Região – Paraíba
Chapa 1 (única): Tempos de resistir,
tempos de não calar
Seccional de Campina Grande
Chapa 1 (única): Levante e lute!
CRESS 14ª Reg. – Rio Grande do Norte
Chapa 1 (única): Liberdade e luta
Seccional de Mossoró
Chapa 1 (única): Da luta não me retiro,
enfrento e resisto
CRESS 15ª Região – Amazonas
Chapa 1 (única): Reconhecer a história
para garantir o futuro
CRESS 16ª Região – Alagoas
Chapa 1 (única): É preciso estar atento/a
e forte

Seccional Presidente Prudente
Chapa 1 (única): Reexistência

CRESS 17ª Região – Espírito Santo
Chapa 1 (única): É preciso estar atenta e forte

Seccional de Ribeirão Preto
Chapa 1 (única): Luana Barbosa

CRESS 18ª Região – Sergipe
Chapa 1: Se ferem nossa existência,
somos resistência
Chapa 2: É preciso estar atento e forte

Seccional Santos
Chapa 1 (única): (R)esistir (I)nsistir,
seguindo na luta
Seccional São José dos Campos
Chapa 1 (única): Voz e resistência
Seccional São José do Rio Preto
Chapa 1 (única): Avançar na luta em
busca da liberdade
Seccional Sorocaba
Chapa 1 (única): Em tempos de luta, a
bandeira é a resistência
CRESS 10ª Região - Rio Grande do Sul
Chapa 1: Defender, resistir e avançar
Chapa 2: Lutar e mudar as coisas nos
interessa mais: um CRESS para as/os
trabalhadoras/es assistentes sociais!
Seccionais de Caxias do Sul
Chapa 1 (única): Mobilizar, valorizar,
qualificar: uma gestão para todas!
Pelotas
Chapa 1 (única): Mobilizar, construir e
resistir
CRESS 11ª Região – Paraná
Chapa 1 (única): Unidade na resistência,
ousadia na luta
Secional de Londrina
Chapa 1 (única): Assistentes sociais:
resistência é movimento
Secional de Cascavel
Chapa 1 (única): Mobilização e
resistência

CRESS 19ª Região - Goiás
Chapa 1 (única): Resistir e avançar na luta
CRESS 20ª Região – Mato Grosso
Chapa 1 (única): É na luta que a gente se
encontra!
CRESS 21ª Região – Mato Grosso do Sul
Chapa 1: Construindo resistências:
nenhum passo para trás
Chapa 2: Amanhã há de ser outro dia
CRESS 22ª Região – Piauí
Chapa 1 (única): Quando criei asas, lutei!
CRESS 23ª Região – Rondônia
Chapa 1: Resiliência em tempos de
retrocessos
Chapa 2: Categoria unida. Profissão
fortalecida! Resistir e avançar
CRESS 24ª Região – Amapá
Chapa 1: Renovar e fortalecer
Chapa 2: Resistir é preciso: nossos
direitos Só a luta faz valer
CRESS 25ª Região – Tocantins
Chapa 1: Resistir e avançar nas
conquistas
Chapa 2: É preciso estar atento/a e forte
CRESS 26ª Região – Acre
Chapa 1 (única): A voz insiste, a luta
persiste
CRESS 27ª Região – Roraima
Chapa 1 (única): Juntos no mesmo
norte: democratização e participação
para o CRESS que queremos
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