
NÚCLEO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – NUCRESS 
CORNÉLIO PROCÓPIO

E-mail – nucresscp@cresspr.org.br 

Cornélio Procópio, 10 de maio de 2012.

Oficio Circular 04/2012

É com grande satisfação que a Diretoria do NUCRESS de Cornélio 
Procópio vem através deste convidar Vossa Senhoria a participar da comemoração 
do Dia do Assistente Social, a ser realizada no dia 23.05.2012 no Hotel Midas com 
inicio as 08h00 e encerramento as 14h00.

As  atividades  foram  planejadas  de  acordo  com  discussões  da 
Diretoria com os demais colegas da região, onde percebemos a necessidade de 
conhecermos  a  realidade  do  Serviço  Social  em  nossa  região,  inicialmente 
contaremos com a apresentação de alguns órgãos com atuação regional e outros 
municipais, pretendemos dar seqüência a esta atividade com outras apresentações 
no decorrer do ano e elencaremos tais apresentações nesta data. O evento foi 
nominado de “I Seminário de Vivências do Serviço Social na região do NUCRESS 
de Cornélio Procópio”.

No  Projeto  encaminhado  ao  CRESS está  previsto  a  certificação 
para os participantes e para os palestrantes, e de acordo com a política do CRESS 
estes são entregues no próximo evento.

O evento se iniciará com um café da manha, onde será servido um 
café  da  manha  contando  até  com  frutas  orgânicas,  após  realizaremos  as 
apresentações e encerraremos com um almoço por adesão, no valor de R$ 30,00 
(trinta reais). Para tanto se faz necessário a confirmação da presença através do 
email nucresscp@cresspr.org.br , até dia 15.05.12 visto que o Buffet precisa de um 
prazo para organizar o cardápio. Em anexo cronograma do evento.

Certos  de  contar  com  vossa  presença,  agradecemos 
antecipadamente  e  colocamo-nos  a  disposição  para  maiores  esclarecimentos 
através do email citado acima e do telefone da coordanadora Sra. Dorines Miranda 
Carneiro (43) 84060931 (VIVO) e 99019677 (TIM).

Atenciosamente,

Dorines Miranda Carneiro
Coordenadora

mailto:nucresscp@cresspr.org.br


I SEMINARIO DE VIVENCIAS DO SERVIÇO SOCIAL NA 
REGIAO DO NUCRESS DE CORNELIO PROCOPIO

CRONOGRAMA
LOCAL: HOTEL MIDAS

DIA: 23.05.2012

HORARIO: 08H00 AS 12H00 (sem contar o almoço)

08h00 as 09h15 – Café da Manha 

09h15 as 09h30 – Abertura do Evento

09h30 as 10h00 – Apresentação do CEGEN – Assistente Social Luciana Buono 

Landgraf

10h00 as 10h30 – Apresentação do Programa Saúde Mental na Atenção Básica – 

Assistente Social Flavia Leite da Silva Souza

10h30 as 11h00 – Apresentação do CRAS – Santo Antonio do Paraíso - Assistente 

Social Vanilza Duraes Messias

11h00  as  11h30  –  Apresentação  do  CREAS  –  Sertaneja  –  Assistente  Social  

Solange Alves dos Santos

11h30 as 12h00 – Abertura para debates

12h00 – Encerramento com o almoço, por adesão.


