
 Ata da 14º reunião de Comissão da mulher CRC/ES 2021 

 Aos  vinte  e  cinco  dias  do  mês  de  setembro  de  2021,  às  10  horas,  a  equipe  da  comissão  da 

 mulher  do  CRC/ES  se  reuniu  na  casa  da  integrante  Juliana  Soares  para  planejar  o  evento 

 outubro  rosa  a  ser  realizado  no  dia  28  de  outubro  na  sede  do  CRC/ES  de  forma  presencial. 

 Foi  definido  o  nome  do  evento  OUTUBRO  ROSA  -  TEMPO  DE  DESPERTAR  .  Marineusa 

 fez  o  convite  via  whatsapp  para  a  contadora  Edleusa  realizar  uma  palestra  contando  sua 

 história  de  superação  ao  vencer  o  câncer  de  mama.  Juliana  Soares  já  havia  convidado  uma 

 psicóloga  para  realizar  uma  palestra  voltada  para  a  inteligência  emocional  para  saber  lidar 

 com  todas  as  fases  da  doença;  desde  a  prevenção  até  a  cura.  Eliane  também  já  havia 

 convidado  uma  médica  ginecologista  para  realizar  uma  palestra  profissional  para  apresentar 

 também  as  diversas  etapas,  agora  físicas,  para  prevenção,  tratamento  e  cura  da  doença. 

 Sugerimos  também  que  a  convidada  Edleusa  convidasse  o  médico  oncologista  que  a 

 ajudou  em  seu  tratamento  -  esse  convite  ainda  está  aguardando  confirmação.  Foi  definido  o 

 nome  para  cada  palestra  os  quais  foram:  Primeira  palestra:  Dei  a  volta  por  cima!  -  será 

 realizado  pela  convidada  Edleusa.  Segunda  palestra:  Prevenção  -  será  realizada  pelos 

 profissionais  da  saúde.  Terceira  palestra:  Tempo  de  Despertar  -  será  realizada  pela 

 profissional  de  psicologia.  Juliana  Soares  fez  o  convite  para  que  uma  fotógrafa  (Fernanda 

 Ribeiro)  que  já  realizou  uma  exposição  com  mulheres  que  venceram  o  câncer,  para  que  a 

 exposição  seja  realizada  no  evento.  Foi  definido  o  cronograma  de  horário  para  todo  o 

 evento  o  qual  será  o  seguinte:  As  13:30  iniciará  a  recepção,  as  13:45  Juliana  Soares  iniciará 

 o  evento  ao  som  de  trombeta,  vai  declamar  uma  poesia  e  apresentar  a  comissão  da  mulher 

 de  forma  honrosa  e  poderosa,  logo  em  seguida,  por  volta  de  14:00  dará  a  palavra  a  nossa 

 primeira  convidada  Edleusa  a  qual  terá  de  20  a  30  minutos  para  contar  sua  história.  Em 

 seguida,  as  14:30  a  palavra  será  dada  ao  profissional  da  saúde  (caso  tenha  apenas  uma 

 profissional,  esse  terá  30min  para  palestra,  caso  tenha  os  dois  profissionais,  cada  um  terá 

 20min  para  palestra),  em  seguida,  por  volta  de  15:00  será  dado  a  palavra  ao  profissional  da 

 psicologia  o  qual  terá  30min  para  palestra.  Por  volta  de  15:30  iniciaremos  o  sorteio  de 

 brindes  e  por  fim  o  encerramento  do  evento  com  um  coffe  break.  Foi  sugerido  presentear 

 aos  palestrantes  convidados  com  uma  vela  personalizada.  Em  conversa  extra-oficial  com  a 

 presidente  da  Ascovv  -  Milza,  a  mesma  se  prontificou,  em  nome  da  ASCOVV  em  contribuir 

 com  o  coffe  break  e  também  sugeriu  convidar  a  fotógrafa  para  fotografar  os  participantes  do 

 evento  e  presentear  com  uma  foto  a  qual  os  custos  será  arcado  também  pela  ASCOVV  - 

 Milza  solicitou  que  Juliana  Coutinho  realizasse  o  orçamento  do  coffe  break  e  da  fotografia. 



 As  integrantes  da  comissão  ficam  responsáveis  pela  conquista  de  brindes  para  o  sorteio. 

 Definimos  que  o  sorteio  dos  brindes  seja  restrito  aos  participantes  presentes.  A  Ana  Cláudia 

 vai  tentar  junto  a  mídia,  a  cobertura  do  evento  ou  ao  menos  um  artigo  em  algum  veículo  de 

 comunicação. 

 Juliana Soares (Coordenadora) 

 Thabata Garcia de Araujo Leite (Coordenadora Adjunta) 

 Marineusa de Jesus Costa Silva 

 Eliane Ribeiro 

 Ana Cláudia Simões (participou apenas no final da reunião) 



 Cronograma do Evento Outubro Rosa - Tempo de Despertar 

 13:30 - Recepção dos convidados 

 13:45 - Abertura 

 14:00 - Palestra: Dei a volta por cima! - Convidada especial 

 14:30 - Palestra: Prevenção - profissional da saúde 

 15:00 - Palestra: Tempo de despertar - profissional da psicologia 

 15:30 - Abertura para depoimentos dos presentes e sorteio de brindes 

 16:00 - Coffe break e encerramento 


