
Para o CRESS/MA-2ª região,
Vote Chapa 1

EMEMEM

1ª Zona: São Luís
Local: Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) 2ª 
região, Rua 13 de Maio/ São João, Nº 121 - Centro.

2ª Zona: Imperatriz
Local: Fórum Ministro Henrique de La Rocque Almeida, 
Rua Rui Barbosa – Centro, na Sala de Atendimento 
Psicossocial.

3ª Zona: Caxias
Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus Caxias - Rua Gil 
Macieira, s/n, Km 2, Centro

Eleições nos dias 19, 20 e 21 de março.

CONSTRUIR O CRESS E 
FORTALECER O CFESS

Convidamos você para, além de participar do 
processo eleitoral e votar na nova gestão do Conselho 
Regional de Serviço Social, também tocar em frente  a 
luta pelo fortalecimento do Conselho Federal de Serviço 
Social (CFESS).

Apoiamos e pedimos seu voto e apoio à chapa 
TECENDO NA LUTA A MANHÃ DESEJADA.

Saiba onde votar:



A roda viva da História gira. 
E gira fazendo ora avançar, 
ora retroceder as conquistas 

que tornaram nossa vida civiliza-
da, nossa convivência humanizada. 
Avançamos no alcançar patamares 
de maior expectativa de vida, de 
acúmulo de conhecimento, de de-
senvolvimento da ciência. Retroagi-
mos no que se refere à preservação 
ambiental, à redução da indústria 
armamentista e à superação da ex-
ploração do homem pelo homem.

O projeto emancipatório, ao 
qual o Serviço Social vinculou-se 
fortemente, a partir de seu Projeto 
Ético-Político, reafi rma a luta por 
uma sociedade democrática, sem 
desigualdades, justa.

Sigamos Tocando em fren-
te a luta pela superação da so-
ciedade capitalista, a peleja pela 
sociedade na qual prevaleçam os 
direitos humanos, o combate ao 
racismo e ao machismo, a diver-
sidade de orientação religiosa e 
sexual, o exercício da participa-
ção e construção democráticas 
que fizeram e fazem a luta dos 
trabalhadores e das trabalhadoras 
avançarem rumo a um outro mun-
do, possível.

Sigamos Tocando em frente 
a organização de nossa catego-
ria, Assistentes Sociais que dia a 
dia reafirmam esses compromis-
sos no seu fazer profissional: nas 
políticas públicas do Estado (em 

suas diversas instâncias - Exe-
cutivo, Legislativo, Judiciários; 
Federal, Estadual, Municipal), 
nas empresas, nas organizações 
populares e sindicais, nas ONGs, 
nos Conselhos de Políticas, nas 
Universidades, dentre outros. Em 
cada espaço, o tensionamento, a 
mediação e o posicionamento que 
faça prevalecer nossa opção pelas 
lutas das classes subalternas.

Sigamos Tocando em fren-
te a luta pela formação profis-
sional de qualidade. Que nos 
capacite permanentemente para 
a compreensão das “novas” for-
mas desse mundo em constante 
movimento; que nos proporcione 
o conhecimento da essência das 



políticas públicas em seu papel 
de controle social; que nos pos-
sibilite pensar criticamente e nos 
coloque sempre em movimento.

Sigamos Tocando em fren-
te a construção democrática e 
comprometida das entidades da 
categoria, da articulação desde o 
movimento estudantil de Serviço 
Social (DA´s, ENESSO), passan-
do pela ABEPSS até o CFESS/
CRESS. Sigamos na luta para que 
essas organizações permaneçam 
atentas, vinculadas, expressivas 
e representativas das demandas, 
anseios e bandeiras das lutas dos 
Assistentes Sociais.

Sigamos Tocando em frente 
a luta pela melhoria nas condi-

ções de trabalho do Assistente 
Social, que, tais como as con-
dições laborais da classe traba-
lhadora em geral, vem sofrendo 
crescente precarização em conse-
quência das políticas neoliberali-
zantes impostas mundo afora e ao 
nosso país, mesmo com a nuança 
social-liberal implementada no 
Brasil nos últimos anos.

Aperfeiçoar o processo de 
comunicação e mobilização entre 
o CRESS e a categoria é condi-
ção necessária para que sigamos 
tocando em frente o fortaleci-
mento do Conselho Regional de 
Serviço Social.

É para esses desafios que 
convidamos você, nessa elei-

ção da nova direção do CRESS 
2ª Região/MA, para o período 
2014/2017, a tocar a luta e cantar 
conosco:

Penso que cumprir a vida
Seja simplesmente
Compreender a marcha
E ir tocando em frente

Cada um de nós compõe a sua 
história
Cada ser em si
Carrega o dom de ser capaz
E ser feliz

(Almir Sater -
Tocando em frente)



EMEMEM
PARA O DESAFIO DE TOCAR EM FRENTE

O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO QUE DÁ VIDA E MOVIMENTO À LUTA 
DOS ASSISTENTES SOCIAIS E SEU CONSELHO, apresentamo-nos:

Ana Margarida Barbosa
Cargo:
Presidente
Instituição:
Promotoria de Infância 
e Juventude

Cristiana Costa Lima
Cargo:
Vice-Presidente
Instituição:
UFMA

Margarete Cutrim
Cargo:
1ª Secretária
Instituição:
UFMA

Carlos Danilo Rodrigues
Cargo:
2º Secretário
Instituição:
SEMCAS

Jercenilde Cunha Silva
Cargo:
1ª Tesoureira
Instituição:
Tribunal de Justiça do 
Estado e da SEMCAS

Carla Cavalcante
Cargo:
2ª Tesoureira
Instituição:
Tribunal de Justiça

Celia Martins
Cargo:
Conselho Fiscal-
Presidente
Instituição:
UFMA

Jisselda Oliveira
Cargo:
Conselho Fiscal-1ª vogal
Instituição:
Secretaria de Estado dos 
Direitos H. Assist. Social 
e Cidadania (SEDIHC)

Elder Carvalho Santos 
Cargo:
Conselho Fiscal-2ª vogal
Instituição:
Defensoria Pública da 
União

Kariane Alves
Cargo:
Suplente
Instituição:
UFMA e SEMCAS

Flavia Miranda Costa
Cargo:
Suplente
Instituição:
Tribunal de Justiça

Carla Cecília Serrão 
Silva
Cargo:
Suplente
Instituição:
UFMA

Mary Lucia Oliveira
Cargo:
Suplente
Instituição:
Maternidade Marly 
Sarney

Maria Anadete Pessoa 
Sousa
Cargo:
Suplente
Instituição:
UNICEUMA

Marlene Torreão
Cargo:
Suplente
Instituição:
UNISULMA

Maria do Amparo 
Gomes Barros
Cargo:
Suplente
Instituição:
UFMA

Maria Betânia 
Magalhães
Cargo:
Suplente
Instituição:
Tribunal de Justiça

Lorena Alves Silva
Cargo:
Suplente
Instituição:
Tribunal de Justiça


