CRESS MG SECCIONAL JUIZ DE FORA – GESTÃO 2017-2020
CHAPA 1:

CONHEÇA NOSSA CHAPA E PARTICIPE DAS PROPOSTAS!
As propostas da Chapa “Unidade e Ação: fortalecer a luta, construindo a história” da
Seccional de Juiz de Fora/ 6ª região, foi construída observando a trajetória de atuação da
atual gestão, assim como suas propostas e plano de ação para o triênio 2014/2017; as
deliberações do Conjunto CFESS/CRESS e principalmente a partir da vivência d@s
profissionais que compõem este coletivo e o grupo de apoio político formado por
assistentes sociais que partilham do posicionamento político da chapa que pleiteia a vaga
da próxima gestão.
Ao longo da campanha, pretendemos construir junt@s a plataforma política desta
chapa, incorporando as propostas encaminhadas pel@s colegas assistentes sociais para
junt@s “fortalecermos a luta, construindo a história” com atitude crítica e compromisso
ético-político com o Serviço Social. Inicialmente, nossa proposta para a construção da
plataforma política será norteada por quatro grandes eixos, que servirão como base para as
ações que serão implementadas.

QUEM SOMOS?
Ana Luiza Avelar de Oliveira - CRESS MG 15373 (Coordenadora)
Thaysi Poliani Ribeiro Melo - CRESS MG 13248 (Tesoureira)
Patrícia da Silva Coutinho - CRESS MG 14851 (Secretária)
Isabella Lamarca Machado - CRESS MG 12558 (1ª Suplente)
Sandra Gomes da Silva - CRESS MG 15681 (2ª Suplente)
Elaine Ferreira Moco - CRESS MG 15624 (3ª Suplente)

EIXOS DE ATUAÇÃO EPROPOSTAS DE AÇÃO
1) FORTALECIMENTO DA PERSPECTIVA DE GESTÃO HORIZONTALIZADA E PARTICIPATIVA NA CONDUÇÃO
DOS PROCESSOS
Prezar pela horizontalidade da organização política da gestão, tendo como base ações democráticas e
descentralizadas que visam ampliar a participação e a comunicação com a categoria profissional, no
intuito de apoiar e fortalecer as ações desenvolvidas na área de abrangência da Seccional Juiz de Fora.

2) MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA
Incentivar a participação da categoria no debate e propostas de ações do conjunto CFESS/CRESS tanto
relativas aos espaços internos da categoria, quanto em espaços de organização da sociedade civil com
vistas a fortalecer a representatividade da entidade nos conselhos de direitos, movimentos sociais,
fóruns, instituições de ensino superior, dentre outros.

3) INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES
Fortalecer ações descentralizadas das comissões e da gestão nos municípios da área de abrangência da
Seccional Juiz de Fora expandindo o debate e as propostas do conjunto CFESS/CRESS, em diálogo com
as realidades locais.

4) LUTA CONTRA A PRECARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES E CONDIÇÕES DE TRABALHO D@S ASSISTENTES SOCIAIS
Aprofundar e avançar no debate acerca das relações de trabalho d@s assistentes sociais nos
municípios de abrangência da Seccional Juiz de fora, por meio de ações educativas, políticas e de
fiscalização, a partir das resoluções do conjunto CFESS/CRESS.

PARA ACOMPANHAR NOSSAS PROPOSTAS E CONHECER TODO O CONTEÚDO DA CARTA
PROGRAMA ACESSE: https://www.facebook.com/CHAPA-1-Unidade-e-Ação-Fortalecer-a-lutaconstruindo-a-história-1807393179524295

