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A força do voto 
para a defesa 

do Projeto 
ético-político 

profissional
Assistentes sociais de todo o 

Brasil  participam, nos próximos 
dias 14, 15 e 16 de março, do 

processo eleitoral on-line para 
escolherem as novas gestões do 
Conjunto CRESS-CRESS para o 

triênio 2023-2026

PÁG. 2

“Que nossas vozes 
ecoem vida-liberdade” 
é o nome da Chapa 1 
(única) que concorre à 

direção do CFESS

Confira todas as 
informações sobre as 
eleições: quem pode 

votar, como funciona o 
voto, horário e mais!

Conheça também a 
lista de chapas com 

assistentes sociais que 
disputam as eleições 

nos CRESS pelo Brasil 

14, 15 e 16 de março 2023
www.votaassistentesocial.com.br

PÁG. 4 PÁG. 3 PÁG. 6

Arquivo navegável, 
com links externos

https://www.votaassistentesocial.com.br/
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U m dos camihos que o Projeto Ético-político 
do Serviço Social aponta como horizonte é 
a construção coletiva da profissão. Nos-

sas entidades representativas que normatizam, 
orientam, fiscalizam e defendem a profissão (o 
Conjunto CFESS-CRESS) são dirigidas pela pró-
pria categoria, que se organiza e se mobiliza para 
articular chapas e votar em assistentes sociais 
que se comprometem não só para administrar as 
autarquias públicas, mas para lutar pela valoriza-
ção do Serviço Social e pelo trabalho da catego-
ria, para que a população tenha acesso a serviços 
de qualidade. 

Para isso, nos apoiamos na nossa Lei de Regu-
lamentação Profissional (nº 8662/1993), no nosso 
Código de Ética, que completa 30 anos neste 
13 de março, e no estatuto do Conjunto CFESS-
-CRESS, instrumentos que reafirmam uma direção 
política que é participativa, democrática, plural e 
transparente.

As Eleições do Conjunto CFESS-CRESS 2023-
2026, que ocorrerão nos dias 14, 15 e 16 de 
março de 2023, traduzem, na prática, a construção 
coletiva cotidiana de nossa categoria.

Vimos, em 2022, o poder do voto como elemen-
to fundamental de enfrentamento a um projeto que 
vinha sendo empreendido pelas elites desde 2016, 
que não só aprofundou as desigualdades sociais 
e sucateou as políticas sociais e equipamentos 
públicos, mas atacou os direitos sociais, humanos 
e trabalhistas; colocou o Brasil no mapa da fome 
mundial; foi responsável pelo aumento do desma-
tamento no país; e ainda ameaçou a democracia ao 
questionar o processo eleitoral. Tudo isso em meio a 
uma crise mundial sanitária, social, política. 

Na democracia, o poder 
do voto também se reflete 
na nossa profissão

Somente a construção de uma ampla frente en-
volvendo partidos, movimentos sociais, sindicatos 
e mobilização de diversos setores da sociedade foi 
capaz de parar este projeto de destruição. 

É esse espírito que queremos para as Eleições do 
Conjunto CFESS-CRESS: mobilização e envolvimen-
to da categoria, com toda sua diversidade e pluralis-
mo, só que nesse caso é para dar continuidade a um 
projeto profissional e uma agenda política que tem 
colocado a profissão e cada assistente social como 
protagonistas da sua própria história, na construção 
de um outro projeto de sociedade.

Sabe a luta pela valorização do Serviço Social? 
Ou a defesa das condições éticas e técnicas para o 
nosso trabalho como assistentes sociais? Ou ainda 
a inserção da categoria como trabalhadores/as 
essenciais para determinadas políticas? Tudo isso 
passa pelo processo eleitoral também, quando as 
chapas discutem seus programas e ações para as 
entidades. 

Nosso processo eleitoral é participativo, porque 
permite que qualquer assistente social com inscrição 
regular no CRESS possa organizar uma chapa; é 
democrático, porque possibilita a escolha direta de 
quem estará na direção das entidades; é plural por-
que oferece um amplo debate sobre as propostas de 
gestão e um leque de perspectivas acerca da profis-
são;  é transparente, porque, baseado nos princípios 
da administração pública de publicidade e visibilida-
de, é amplamente divulgado para a categoria e para 
a população. Além disso, estabelece um quórum 
mínimo (15% dos/as profissionais ativos/as) por meio 
de voto não-obrigatório.

No aniversário de 30 anos do Código de Ética, 
ressaltamos: as Eleições propiciam um momento 
de materializarmos princípios que nosso Código 
aponta para o nosso cotidiano: liberdade, cidadania, 
democracia, pluralismo, justiça social, diversidade, 
serviços de qualidade. Então, vamos às urnas, 
assistentes sociais!

EXPEDIENTE INFORMATIVO SERVIÇO SOCIAL É NOTÍCIA - ESPECIAL ELEIÇÕES (VERSÃO DIGITAL) | MARÇO 2023 - ANO 7
Comissão Nacional Eleitoral (CNE) >> Carla Alexandra Pereira, Daniela Neves de Sousa, Raimunda Nonata Carlos Ferreira.  
Comissão de Comunicação CFESS >> Kênia Figueiredo, Lylia Rojas e Maria Elizabeth Borges. 
Redação, revisão, edição, diagramação e artes >> Diogo Adjuto ( jornalista) e Rafael Werkema (assessor). 
Gestão Melhor ir à luta com raça e classe em defesa do Serviço Social (2020-2023) >>  Maria Elizabeth Borges (Presidenta), Maria Rocha (Vice-
presidenta), Dácia Teles (1ª Secretária), Carla Alexandra Pereira (2ª Secretária), Francieli Piva Borsato (1ª Tesoureira) e Elaine Pelaez (2ª Tesoureira). 
Conselho Fiscal: Lylia Rojas, Priscilla Cordeiro e Alessandra Dias. Suplentes: Mauricleia Soares dos Santos, Dilma Franclin, Ruth Bittencourt, Maria Eunice 
Ferreira Damasceno Pereira e Kênia Figueiredo.
Para sugestões e críticas: comunicacao@cfess.org.br. www.cfess.org.br  >> Esta publicação procura adequar os textos a uma linguagem não discriminatória!
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QUEM PODE VOTAR
Assistentes sociais com inscrição 
regular no CRESS e o pagamento 
das anuidades em dia; com os 
dados atualizados no CRESS até o 
dia 6/3/2023, para poder receber 
a senha de votação. Aposentado/a 
pode votar, desde que tenha 
atualizado os dados no Regional.

CUIDADO COM A 
DESINFORMAÇÃO!
Circulam nas redes sociais 
informações confusas 
(e até equivocadas)
inverdades) sobre as 
Eleições. Acompanhe 
nossos canais oficiais.

COMO VOTAR
Acesse o site oficial das 
Eleições, selecione seu regional, 
digite seu CPF, utilize a sua 
senha recebida por e-mail 
ou SMS e siga as instruções. 
Assista ao tutorial! 

HORÁRIO DE VOTAÇÃO 
A votação começará a 
partir das 8h do dia 14 
de março de 2023 até às 
23h59 do dia 16 de março 
de 2023. Não será possível 
votar fora desses horários. 

O VOTO
A ordem de votação é: 
1. Chapa CFESS  
2. Chapa CRESS 
3. Seccional (se houver). 
Em seguida, confirme seu 
voto, para poder gerar um 
recibo de votação.

CONFIRA E-MAIL E SMS
A senha de votação foi 
enviada nos dias 9 e 10 
de março de 2023, por 
e-mail e por SMS, para cada 
assistente social eleitor/a. 
Confira se você a recebeu 
(cheque também o spam).

SUPORTE
Caso não tenha recebido a 
senha de votação, entre em 
contato com o atendimento 
ao eleitor/a, no site oficial, de 
segunda à sexta, em horário 
comercial.

PARTICIPE!
O processo eleitoral é 
democrático, transparente, 
coletivo e plural. A categoria 
se organiza e se mobiliza 
para estar nas direções das 
entidades no próximo triênio!

Acesse o site oficial para votar
www.votaassistentesocial.com.br

Conheça as chapas
pelo Brasil

Visite a página da
Comissão Nacional Eleitoral

https://www.votaassistentesocial.com.br/
https://www.votaassistentesocial.com.br/
http://www.cfess.org.br/arquivos/Eleicoes2023-2026-ListagemChapasBrasil.pdf
http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/eleicoes-cfess-cress-2023-2026
https://www.votaassistentesocial.com.br/tutorials/10
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As eleições para o Conjunto Cfess-
-Cress estão se aproximando. Nos 
dias 14, 15 e 16 de março de 2023 

escolheremos, para o triênio 2023-2026, 
a direção do Cfess, as direções dos Cress 
e suas respectivas seccionais, em todos os 
estados brasileiros. 

É um tempo importantíssimo para exercer-
mos nosso direito de votar, de ser votada/o e 
de renovar o compromisso com um Serviço 
Social forte e atento aos desafios que a con-
juntura apresenta! É um tempo que nos con-
voca a refletir, resistir e ecoar nossas vozes em 
defesa da democracia, ampliando os horizon-
tes com vida e liberdade. 

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

Todo o material (texto, arte e foto) é de responsabilidade da Chapa, que enviou para 
a CNE/CFESS, conforme prevê o Código Eleitoral.!

Somando-se à muitas vozes, a Chapa 1 
“Que nossas vozes ecoem vida-liberdade”, 
que concorre às eleições para o Cfess, apre-
senta-se às/aos assistentes sociais do Brasil 
reafirmando a continuidade do legado histó-
rico nas direções das entidades do Conjunto 
Cfess-Cress e do Projeto Ético-Político que 
orienta o Serviço Social brasileiro, no registro 
da ruptura com o conservadorismo e amplian-
do esforços coletivos para que as lutas em 
defesa da liberdade e da emancipação ecoem 
pela vida de toda a classe trabalhadora, da 
qual, também, fazemos parte! 

A identidade da Chapa 1 se inspira na 
poesia Vozes-Mulheres de Conceição Evaristo 

Integrantes da Chapa 1, que concorre à direção do CFESS. Na fileira de cima, a partir da esquerda: Elaine Amazonas Alves dos Santos (BA), 
Jussara de Lima Ferreira (RJ), Agnaldo Engel Knevitz (RS), Emilly Marques Tenório (ES), Kelly Rodrigues Melatti (SP), Marciângela Gonçalves Lima 
(AL), Alana Barbosa Rodrigues (TO),  Larissa Gentil Lima (MT), Angelita Rangel Ferreira (MG) e Rafaella da Câmara Lobão Barroso (DF). Na fileira 
abaixo: Iara Vanessa Fraga de Santana (CE), Tales Willyan Fornazier Moreira (MG), Karen Albini (PR), Ubiratan de Souza Dias Junior (SP), Mirla 
Cisne Álvaro (RN),  Sandra Maria Amorim da Rocha (AC), Adriana Soares Dutra (RJ) e Raquel Ferreira Crespo de Alvarenga (PB)

acesse: www.quenossasvozesecoe.wixsite.com/quenossasvozesecoem

https://www.votaassistentesocial.com.br/
http://www.quenossasvozesecoe.wixsite.com/quenossasvozesecoem
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CANDIDATA A PRESIDENTA 
Kelly Rodrigues Melatti (SP)
CANDIDATA A VICE-PRESIDENTA 
Marciângela Gonçalves Lima (AL)
CANDIDATA A 1ª SECRETÁRIA 
Emilly Marques Tenório (ES)
CANDIDATA A 2ª SECRETÁRIA  
Alana Barbosa Rodrigues (TO)
CANDIDATA A 1ª TESOUREIRA  
Agnaldo Engel Knevitz (RS) 
CANDIDATA A 2ª TESOUREIRA   
Larissa Gentil Lima (MT)

CANDIDATAS AO CONSELHO FISCAL
Jussara de Lima Ferreira (RJ)
Angelita Rangel Ferreira (MG) 
Elaine Amazonas Alves dos Santos (BA)

CANDIDATAS/OS À SUPLÊNCIA
Rafaella da Câmara Lobão Barroso (DF)
Ubiratan de Souza Dias Junior (SP)
Mirla Cisne Álvaro (RN)
Karen Albini (PR)
Sandra Maria Amorim da Rocha (AC)
Tales Willyan Fornazier Moreira (MG)
Adriana Soares Dutra (RJ)
Iara Vanessa Fraga de Santana (CE) 
Raquel Ferreira Crespo de Alvarenga (PB)

Quem somos!

Insta: @vozes_vida_liberdade
Face: @quenossasvozesecoemvidaliberdade

que ecoa a luta ancestral das primeiras traba-
lhadoras desta nação, das mulheres negras 
e indígenas, daquelas que vieram antes de 
nós. A poesia registra as marcas da formação 
sócio-histórica do nosso país – das opressões 
e dos caminhos de resistência trilhados pelo 
povo brasileiro – se configurando, para nós, 
uma fonte de memória e de resistência capaz 
de motivar o vigor de luta necessário para os 
desafios do nosso tempo! 

Somos uma Chapa representativa, composta 
por assistentes sociais das cinco regiões geo-
gráficas do país, com experiência de trabalho 
em múltiplos espaços sócio-ocupacionais e com 
diversidade de gênero/sexo e de raça/etnia. 

Apresentamos, em nossa carta programa, 
uma análise da conjuntura desafiadora que 
nos interpela, os desafios colocados para o 
trabalho profissional de assistentes sociais 
nesse tempo. 

Reafirmamos os compromissos ético-políti-
cos que sustentam nossas defesas e, também, 
divididos por eixos, apresentamos os objeti-
vos que almejamos alcançar com as ações do 
Conjunto Cfess-Cress para o próximo triênio.

Convidamos toda a categoria para partici-
par deste importante momento para a profis-
são, reafirmando, pelo voto, seu compromisso 
com o legado histórico construído pelo Serviço 
Social brasileiro e legitimando aquelas/es que 
se propõem à gestão deste próximo triênio.

Clique e acesse a carta-
programa da chapa no ícone 
ao lado e conheça as propostas 
e o currículo de cada integrante.

Nas redes sociais você 
encontra as manifestações e 
depoimentos de quem apoia o 
coletivo!

Confira no link o debate promovido 
pela CNE com a Chapa 1: 
bit.ly/LiveEleicoesCfessCress2023

https://www.votaassistentesocial.com.br/
https://www.instagram.com/vozes_vida_liberdade/
https://www.facebook.com/quenossasvozesecoemvidaliberdade
http://www.cfess.org.br/arquivos/CneCfess2023-CartaPrograma-Chapa1-CFESS-Navegavel.pdf
http://bit.ly/LiveEleicoesCfessCress2023
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CFESS
Chapa 1 (única): Que nossas vozes ecoem 
vida-liberdade

CRESS 1ª Região - Pará
Chapa 1: Democracia e direitos humanos se 
encontram no coletivo
Chapa 2: Reconstrução: por um CRESS forte 
e presente

Seccional Santarém
Chapa 1 (única): Avançar, reconstruir e 
esperançar no serviço social

Seccional Marabá
Chapa 1: Reacendendo as chamas de 
compromisso e luta
Chapa 2: Democracia e direitos humanos: 
seccional somos nós

CRESS 2ª Região – Maranhão
Chapa 1 (única): Resistir e esperançar

CRESS 3ª Região – Ceará
Chapa 1 (única): Nosso sonhar resiste, nos 
laços que nos fazem nós

CRESS 4ª Região – Pernambuco
Chapa 1 (única): Quem elegeu o caminho, 
não recusa a travessia

CRESS 5ª Região – Bahia
Chapa 1: Viramundo
Chapa 2: Lutar e resistir para existir

CRESS 6ª Região – Minas Gerais
Chapa 1 (única): Lutar quando é fácil ceder: 
unidade e resistência na defesa do projeto 
ético-político

Seccional de Montes Claros 
Chapa 1 (única): Lutar quando é fácil ceder: 
unidade e resistência na defesa do projeto 
ético-político

Seccional de Juiz de Fora
Chapa 1 (única): Lutar quando é fácil ceder: 
unidade e resistência na defesa do projeto 
ético-político

Seccional de Uberlândia
Chapa 1 (única): Lutar quando é fácil ceder: 
unidade e resistência na defesa do projeto 
ético-político

CRESS 7ª Região – Rio de Janeiro
Chapa 1 (única): A liberdade é uma luta 
constante

Seccional Norte Fluminense
Chapa 1 (única): Vamos de mãos dadas

Seccional Sul Fluminense
Chapa 1 (única): Reconstruir e esperançar: 
“sonhos semeando o mundo real” 

CRESS 8ª Região – Distrito Federal 
Chapa 1 (única): Reconstruir e fortalecer: é 
tempo de democracia, ação e esperança

9ª Região – São Paulo
Chapa 1 (única): Nossas histórias vêm de 
longe, pra que o amanhã não seja só um ontem

Seccional ABCDMRR
Chapa 1 (única): Na luta de classe com 
movimento, resistência e afeto

Seccional Araçatuba 
Não houve inscrição de chapa.

Seccional Bauru
Chapa 1 (única): RED - Resistência, ética e 
diversidade

Seccional Campinas
Chapa 1 (única): O ser coletivo sente a 
necessidade de lutar

Seccional Marília
Chapa 1 (única): Reconstruir coletivamente 
frente aos novos desafios

Seccional Presidente Prudente
Chapa 1 (única): Democratização

Seccional de Ribeirão Preto
Chapa 1 (única): Resistir para existir

Seccional Santos
Chapa 1 (única): T.E.C.E.R - Tecer o esperançar 
coletivamente para efetivar nossa reconstrução

Seccional São José dos Campos
Chapa 1 (única): Caminhando entre pares 

Seccional São José do Rio Preto
Chapa 1 (única): Gestão unidade, diversidade, 
resistência e práxis

Seccional Sorocaba
Chapa 1 (única): Mulheres plurais = liberdade 
é uma luta constante

CRESS 10ª Região - Rio Grande do Sul
Chapa 1: CRESS pela base: a luta deve continuar
Chapa 2: CRESS presente e forte: serviço 
social pela democracia

Seccionais de Caxias do Sul 
Chapa 1 (única): Seccional Caxias do Sul

Pelotas
Chapa 1 (única): Categoria de apoio, respeito 
e valorização 

CRESS 11ª Região – Paraná
Chapa 1 (única): Ousadia de sonhar e resistir 
na construção do amanhã desejado

Secional de Londrina
Chapa 1 (única): Ousadia de sonhar e resistir 
na construção do amanhã desejado

Secional de Cascavel
Chapa 1 (única): Ousadia de sonhar e resistir 
na construção do amanhã desejado

CRESS 12ª Região - Santa Catarina
Chapa 1 (única): Coragem na luta, ética no 
olhar: esperançar e não recuar

CRESS 13ª Região – Paraíba
Chapa 1 (única): Sem medo de lutar, cabe a 
nós resistir: Luciana, presente!

Seccional de Campina Grande
Chapa 1 (única): Sem medo de lutar, cabe a 
nós resistir: Luciana, presente!

CRESS 14ª Reg. – Rio Grande do Norte
Chapa 1 (única): Lutar e resistir para o futuro 
construir

Seccional de Mossoró
Chapa 1 (única): Mulheres  de  luta  em  
defesa  da democracia

CRESS 15ª Região – Amazonas
Chapa 2: Esperançar, resistir e politizar

Chapa 3: Continuar a história fortalecendo o 
serviço social no Amazonas 

CRESS 16ª Região – Alagoas 
Chapa 1 Do litoral ao sertão: é tempo de 
esperançar

CRESS 17ª Região – Espírito Santo
Chapa 1 (única): Quem escolhe a luta, não 
recusa a travessia

CRESS 18ª Região – Sergipe
Chapa 1 (única): Seguiremos atentos e fortes 
em defesa do serviço social

CRESS 19ª Região - Goiás
Chapa 1: Serviço social é luta coletiva, 
organização e resistência

Chapa 2: CRESS: você faz parte

CRESS 20ª Região – Mato Grosso
Chapa 1 (única): Se o presente é de luta, o 
futuro exige coragem

CRESS 21ª Região – Mato Grosso do Sul
Chapa 1 (única): Lutas emancipatórias, 
justiça social e diversidade

CRESS 22ª Região – Piauí
Chapa 1 (única): CRESS Piauí somos nós

CRESS 23ª Região – Rondônia
Chapa 1: Em defesa da profissão, vamos à luta

CRESS 24ª Região – Amapá
Não houve inscrição de chapa.

CRESS 25ª Região – Tocantins
Chapa 1: “Foram me chamar” estamos aqui e 
somos de luta
Chapa 2: Persistir na luta, o CRESS sempre 
perto de você

CRESS 26ª Região – Acre
Chapa 1 (única): É tempo de união, resiliência 
e resistência

CRESS 27ª Região – Roraima
Chapa 1 (única): Chapa resistência 
democrática

Conheça as chapas dos 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 pelo Brasil

https://www.votaassistentesocial.com.br/
http://www.cfess.org.br/arquivos/Eleicoes2023-2026-ListagemChapasBrasil.pdf

