
Ata   da   3º   reunião   de   Comissão   da   mulher   CRC/ES   2020   

  

Aos  nove  dias  do  mês  de  fevereiro  de  2021,  às  dezenove  horas  e  trinta  minutos,  via                 

plataforma  digital  Google  Meet  foi  realizada  a  segunda  reunião  da  comissão  da  mulher  do                

CRC/ES  gestão  2021.  Juliana  iniciou  lendo  o  retorno  que  ela  teve  da  equipe  de  MKT  do                  

CRC.  Foi  sugerido  pela  equipe  de  MKT  algumas  alterações  no  calendário  de  lives  para  não                 

dar  conflito  nas  demais.  Falei  para  verificar  quanto  a  programação  das  lives,  se  podem  ser                 

feitas  pelo  instagram  para  manter  ao  menos  uma  ação  por  mês.  Saber  do  CRC  qual  vai  ser                   

a  atuação  da  comissão  da  mulher  no  evento  de  março  (dia  da  mulher).  Juliana  Radaelle                 

disse  que  a  comunidade  da  serra  é  bem  carente,  e  sugeriu  que  as  ações  de  saúde  mental  e                    

financeira  fossem  feitas  também  na  serra,  Juliana  Coutinho  sugeriu  que  as  participantes              

fossem  até  as  comunidades  de  sua  região  e  colher  informações  para  gerar  o  conteúdo                

necessário  para  as  ações.  Thabata  sugeriu  a  montagem  de  um  cronograma  de  conteúdo               

para  mala  direta,  ao  mínimo  mensal.  Verificar  com  Ana  Cláudia  a  disponibilidade  para  a                

nossa   foto   oficial   no   dia   18/02/2021   as   17h.   

Fizemos   uma   re-organização   do   calendário   

Fevereiro :     Live   1    –    O   Empoderamento   da   Mulher   no   Setor   Público    

Palestrante   -   Ana   Claudia   Pereira   Simões     

Objetivo:  Apresentar  sua  vivencia  pessoal  em  relação  a  políticas  públicas,  relatar  a  sua               

atuação  com  figuras  de  alto  escalão  da  política,  compartilhar  os  desafios  e  obstáculos  da                

mulher   na   política.   

Março :   verificar   qual   será   nossa   atuação   no   evento   do   CRC  

Abril   :   Mês   do   Contabilista   

Live  ou  palestra  -   Você  é  mais  Poderosa  do  que  Pensa,  conheça  minha  história                 

Objetivo:  Trazer  técnicas  de  empoderamento,  provocar  o  protagonismo  da  mulher  ,tratar  o              

tema   de   que   a   mulher   mesmo   sendo   vítima   de   violência   e   preconceito     

Maio:      Live   -   A   mulher   Contabilista   em   tempos   de   Pandemia.   

Palestrante   –   Juliana   Soares   Nascimento   Coutinho   

Objetivo:  Relatar  que  a  mulher  com  todas  suas  atribuições  profissionais  conseguiu             

desenvolver   seu   trabalho.   



Julho :   Live  ou  palestra  –   Construindo  Pontes  ao  Invés  de  Muros .  –   Existe  amizade  na                 
classe   contábil?   

Agosto/Setembro/Novembro   

Saúde   da   mulher   –    Ações   Sociais   (   Em   três   regiões   do   estado:   Norte,   Sul,   Centro)   

Saúde  mental   –  Live  ou  Palestra :  Desconstruindo  a  imagem  de  que  a  mulher  precisa  dá                 

conta   de   tudo   

Saúde   financeira    –    Live   ou   Palestra :   Mulher,   aprenda   a   gerenciar   o   seu   dinheiro     

Outubro:      1º   Corrida   do   CRC/ES   

Dezembro   

Realizar  um  evento  de   “Prestação  de  Contas ”,  onde  vamos  apresentar  as  ações              

realizadas  durante  o  ano,  e  na  oportunidade,  incentivar  o  rodízio  das  integrantes  criando  um                

cadastro   de   reserva.     

Juliana   Soares   Nascimento   Coutinho   (Coordenadora)   

Thabata   Garcia   de   Araujo   Leite   (Coordenadora   Adjunta)   

Eliane   Rodrigues   Ribeiro   Juliana   Rosa   Radaelle   

Marineuza   de   Jesus   Costa   Silva   


