
Ata   da   1º   reunião   de   Comissão   da   mulher   CRC/ES   2021   

  

Aos  vinte  e  um  dias  do  mês  de  janeiro  de  2021,  às  dezenove  horas  e  quarenta                  

minutos,  via  plataforma  digital  Zoon  foi  realizada  a  primeira  reunião  da  comissão  da               

mulher  do  CRC/ES  gestão  2021.  A  reunião  iniciou  com  as  integrantes  se              

apresentando.  Juliana  ressaltou  que  precisamos  apresentar  o  calendário  de           

ações/eventos  do  ano  de  2021  para  a  presidente  do  conselho  Carla  Tasso.  Citou               

alguns  projetos  que  a  presidente  comentou  que  teve  bom  desempenho  nos  anos              

anteriores.  (Educação  Financeira,  Ação  Social,  a  mulher  em  ações  de  política  pública).              

Foi  sugerido  realizar  ações  como:  Projetos  de  motivação  e  auto-estima  para  as              

contadoras,  enviar  mala  direta  para  as  mulheres.  Marineuza  sugeriu  a  criação  de              

redes  sociais  (instagran)  para  a  divulgação  e  incentivo  –  (Precisamos  verificar  a              

viabilidade  de  tal  ação  a  fim  de  ação  e  se  a  equipe  de  MKT  pode  nos  auxiliar  quanto  a                     

isso.)  Ana  Claudia  citou  a  falta  de  interesse  da  maioria  das  mulheres  que  eram                

convidadas  a  participar  das  reuniões  em  geral.  Foi  sugerido  buscar  alternativas  para              

quebrar  essa  barreira  e  trazer  a  mulher  para  a  ação.  Foi  programado  realizar  lives  e                 

eventos  para  promover  esse  debate.  A  falta  de  acesso  e  recurso  financeiro  para               

promover  as  ações  também  foi  colocado  em  debate.  Foi  dado  ênfase  de  que               

precisamos  “aparecer  para  a  sociedade  e  não  apenas  para  as  mulheres”.  Ana  Cláudia               

sugeriu  de  pegarmos  a  missão  real  da  comissão  (exposta  no  próprio  site  do  CFC  na                

área  da  Comissão  da  Mulher)  e  realizar  as  ações  com  base  no  que  descreve:  “por                 

meio  de”  processo  de  formação  de  líderes  e  encorajamento  pessoal.  Com  isso,  temos               

a  missão  geral  de:   Desenvolver  as  lideranças  femininas  nas  empresas,  nas             
entidades  e  no  ambiente  de  negócios,  com  foco  no  empreendedorismo  e             
participação   política   das   mulheres.    Iniciamos   a   montagem   do   calendário   2021.     
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