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Dia do/a Assistente Social
Informativo Especial sobre as comemorações do 

Para este ano de 2012 o conjunto CFESS-CRESS definiu como tema para discussões alusivas ao Dia do/a Assistente 
Social a ‘Educação’, como política pública, gratuita, de qualidade, direito de cidadania e instrumento da emancipa-
ção humana e social. O CRESS/PR preparou este informativo, trazendo Carta aos/às Assistentes Sociais do Paraná 
com uma reflexão sobre o que temos para comemorar e o que temos de enfrentar em termos de lutas nesta data.

Acompanhe também a programação de manifestações e debates em todo o Paraná e também os informes do 
CRESS/PR à Categoria.
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15 de Maio – Assistente Social: 
Em defesa da Educação Pública de Qualidade e Compromisso com a Classe Trabalhadora

Panfl etagem na Feirinha do Largo da Ordem

(Palácio Giuseppe Garibaldi): Mesa de abertura
Palestra: “Assistente Social: Em defesa da Educação Pública de Qualidade e Compromisso com a Classe 
Trabalhadora”
Palestrante: Ms. Márcia Lopes - Assistente social, professora do curso de Serviço da Universidade Estadual 
de Londrina, mestre em políticas sociais pela PUC de São Paulo e especialista na área de criança e adoles-
cente. Ex- ministra do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS;
Debatedora: Esther Luiza de Souza Lemos – Representante do CFESS. Mestre em Serviço Social pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP/1997) e Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ/2009). Docente do Curso de Serviço Social da Universidade do Oeste do Paraná (UNIO-
ESTE) - Campus de Toledo. Coordenadora de Estágio do Curso de Serviço Social. Conselheira do Conselho 
Municipal de Assistência Social de Toledo (PR). Vice-presidente da ABEPSS – Região Sul (gestão 2001-2002).
Confraternização

(Cenáculo – Largo da Ordem): Ofi cinas
Ofi cina 1: Câmara Temática Assistência Social
Ofi cina 2: Câmara Temática Direitos à Cidade
Ofi cina 3: Câmara Temática Sócio – Jurídico
As ofi cinas serão simultâneas com prévia inscrição no site do CRESS/PR.  Vagas limitadas, sendo 20% das 
vagas destinadas para estudantes de Serviço Social
Intervalo
Encerramento

Data do Evento na Sede (Curitiba): 13,14 e 15

13/05 (Domingo) 
09h às 12h:

14/05 (Segunda-feira)
18h30:

19h:

21h:

15/05 (Terça-feira)
14h: 

16h: 
18h :

Credenciamento e entrega de materiais
Coffe - break
Abertura do evento
Chefe do Departamento de Serviço Social 
Coordenadora de Curso do Serviço Social da UEL 
Coordenadora de Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais 
Coordenadora da Seccional de Londrina – CRESS PR 11ª Região
Conferência : Formação Profi ssional frente as  refrações contemporâneas da questão social.
Palestrante: Profª Drª Ana Maria  Baima Cartaxo
Universidade Federal de Santa Catarina
Debate
Credenciamento
40 Anos do Curso de Serviço Social da UEL
Mesa Redonda : Implantação do curso de Serviço Social na UEL
Profª Marisa
Profª Sonia Maria Fraga
Profª Vera t. Suguihiro
Profª Odária Batini – O Serviço Social no contexto do Estado do Paraná. 
Apresentação Cultural e coffee break

Ofi cinas Temáticas 
Coordenador Profª Vera Tieko Suguihiro
• Assistência Social; • Saúde; • Criança Adolescente; • Idoso
Ofi cinas Temáticas
• Habitação; • Educação; • Gênero; • Sócio-Jurídico
As ofi cinas serão simultâneas com prévia inscrição. Vagas limitadas – 40 vagas por ofi cinas – Inscrição pelo 
site do CRESS/PR

Data do Evento na Seccional (Londrina) em Parceria com a UEL: 15,16,17,18

15/05 (Terça-feira) 
8h:

8h30:
9h:

9h30:

10h30:
19h:

19h30:

21h30:

16/05 (Quarta-feira)
8h30 - 11h30:

19h - 22h:

Programação do Dia do/a Assistente Social no Paraná:
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Conferência: A importância da Supervisão de Estágio para a Formação do/a Assistente Social
Palestrante: Profª Drª Maria Tereza dos Santos 
Universidade Federal de Santa Catarina
Conferência: Formação Profissional do/a Assistente Social frente as perspectivas contemporâneas do 
ensino superior no Brasil.
Palestrante: Profª Drª Claudia Mônica dos Santos
Universidade Federal de Juiz de Fora

Conferência: Aspectos do Cotidiano Profissional do/a Assistente Social e a Precarização do Trabalho
Profª Drª Isaura Gomes de Carvalho Aquino
Universidade Estadual de Juiz de Fora

17/05 (Quinta-feira)
8h30 - 12h:

19h30 - 22h:

18/05 (Sexta-feira)
8h30 - 12h:

Local: Auditório Bloco A – UEPG/Centro
Inscrições
Abertura e homenagem aos profissionais do Serviço Social
Inicio da palestra com a temática: Fundamentos e perspectivas do Serviço Social no mundo do Trabalho e 
Formação Profissional – Profª. Drª  Esther Luíza Lemos Hein (Representante do CFESS e Docente do Curso 
de Serviço Social da UNIOESTE – Campus Toledo) 
Debate
Intervalo para almoço
Retorno das atividades: Mesa redonda - O exercício do controle social e a atuação dos/as profissionais 
do Serviço Social
Convidados: Erica F. Pilarski; Irmã Silvonete A. Soares; Reni A. Eidam; Tereza L. Miranda – Assistentes 
sociais, participantes de conselhos e conferências de políticas públicas
Debate
Encerramento das atividades com café

Nucress

Ponta Grossa – 15/05
8h:

8h30:
9h:

10h30:
11h30:
13h30:

14h45:
16h:

Local: Auditório da biblioteca pública de Maringá
Palestra - Professor Dr. Evaristo Calmon da Universidade Estadual de Londrina – UEL 
Local: Auditório DACESE – UEM
Palestra com o Professor Dr. João Reis – Professor da Universidade de São Carlos/SP, em parceria com o 
Proação – Programa de Políticas Públicas da UEM, 
Tema – Educação

Maringá – 19/05 
8h - 13h:

22/05
8h - 12h:

Confraternização por adesão.
Mesa redonda (em data a ser definida, acompanhe pelo site)
Local: Faculdade ITECNE
Tema: “Educação e Serviço Social
Evento em parceria com a Faculdade ITECNE e a APROSC - Associação dos Profissionais de Serviço Social 
de Cascavel.

Cascavel – 15/05

Local: UTFPR (BR 369) 
Credenciamento
Abertura
Apresentação Cultural: Cordel Estradeiro: O homem e sua História (Coordenado pelo professor Cicero 
Pereira de Souza – FECILCAM)  
Palestra: “ Serviço Social de olhos abertos para a Educação: ensino público e de qualidade é direito de todos/as”.  
Palestrante: Catarina Teruco Makiyama (Assistente Social/Univesidade Estadual de Maringá- UEM) 
Debate    
Encerrameto  Coffe Break

Campo Mourão – 11/05
13h:

13h30:
14h:

14h30:

15h30:
17h:

Local: Hotel Midas
I Seminário de Vivencia do Serviço Social na região do Núcleo de Cornélio Procópio em comemoração ao 
dia do/a Assistente Social.

Cornélio Procópio – 15/05
8h - 12h:



Carta a todos/as Assistentes Sociais do Paraná, 

sobre as comemorações do dia 15 de Maio:

NOSSO MANIFESTO
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Na rotina massacrante em que 

estamos vivendo, parar para fes-

tejar o nosso dia – o Dia do/a As-

sistente Social - não tem somente 

o signifi cado comemorativo, mas 

é também uma oportunidade de 

refl exão sobre o que temos para  

comemorar em termos de con-

quistas e o que temos de enfren-

tar em termos de lutas. 

Não são poucas as bandeiras le-

vantadas pela categoria junto a 

segmentos sociais excluídos ou 

discriminados, causas que vem 

engendrando projetos societários 

excludentes e desumanos, cujo 

enfrentamento por nossas entida-

des organizativas vem conseguin-

do ecoar positivamente no con-

junto social, impactar e reverter 

injustiças e inequidades.

Fazer parte de uma categoria pro-

fi ssional combativa e corajosa é 

sim, motivo de muita comemora-

ção. Mas não podemos, com nos-

so orgulho, esmorecer ou “abrir 

guarda”: há sempre um bem or-

ganizado batalhão conservador 

esperando a oportunidade para 

reaver suas perdas, com discursos 

bem articulados e convincentes 

aos/às desavisados/as. Entretan-

to, não podemos estar entre eles/

as, pois nosso objeto de trabalho 

nos impõe vigilância e crítica nas 

análises e nas ações que empre-

endemos política e profi ssional-

mente. Não nos é permitida a in-

genuidade alienada. 

Porém, capacidade de análise 

não vem por acaso: depende da 

permanente busca por formação, 

articulação política, proximidade 

e participação com e nos movi-

mentos sociais, questionamento 

incessante da ordem posta como 

“natural”, enfi m, rigor na seleção 

das opções profi ssionais estratégi-

cas que podem, cumulativamente, 

resultar em saltos qualitativos na 

conquista da competência profi s-

sional, da justiça social, da equi-

dade, dos direitos de cidadania e 

da democracia para galgar novos 

patamares civilizatórios.

É claro que a cada nova vitória se-

guem-se contra ataques conser-

vadores perversos, na tentativa de 

reversão das conquistas obtidas, 

como no caso da aprovação da 

jornada de 30 horas de trabalho 

para os/as assistentes sociais. Ao 

invés do reconhecimento e acato à 

Lei aprovada, alguns empregado-

res públicos e privados preferem 

criar mecanismos para a  burla da 

legislação e desrespeito ao direito 

conquistado. A organização polí-

tica da categoria, que vem sendo 

construída às custas de uma mili-

tância “suada” que se sobrepõe às 

duras jornadas de trabalho profi s-

sionais, recebe constantes revezes 

orquestrados por setores oportu-

nistas que buscam ganhar com 

seu desmonte e desmobilização, 

como no caso do ataque à neces-

sidade de cobrança das anuidades 

de contribuição aos conselhos. É 

claro que conselhos enfraqueci-

dos supõe enfraquecimento dos/

as assistentes sociais como cate-

goria reivindicativa.

Antes de qualquer coisa, precisa-

mos acreditar no poder da mobi-

lização e da luta. Somos traba-

lhadores/as assalariados/as que 

só temos a nosso favor nossa 

capacidade organizativa e a for-

ça coletiva. Temos que usar das 

nossas entidades para fortalecer 

nossas lutas e as lutas gerais dos/

as trabalhadores/as e seus direi-

tos, na defesa de políticas públi-

cas de qualidade, sufi cientes, para 

além do suprimento imediato de 

necessidades humanas e sociais, 

na direção da conquista da auto-

nomia dos sujeitos. O/a usuário/a 

das políticas públicas é ser que 
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vive do seu trabalho, como nós. É 

com ele/a que temos que nos unir 

e comemorar nosso dia, pois o/a 

trabalhador/a, o excluído/a, o/a 

discriminado/a, são a razão maior 

de nosso próprio fazer profissional 

e das nossas batalhas políticas.

Neste ano, o conjunto CFESS/CRESS 

adotou como tema para discussão 

nas comemorações do Dia do/a 

Assistente Social,  a EDUCAÇÃO, 

como política pública, gratuita, 

de qualidade, direito de cidadania 

e instrumento da emancipação 

humana e social. Acreditamos 

na EDUCAÇÃO como política de 

SEGURIDADE SOCIAL, pois sabe-

mos de seu valor para a constru-

ção da autonomia dos sujeitos na 

perspectiva da instituição de uma 

nova ordem societária. 

  

Uma EDUCAÇÃO com esta finali-

dade não pode ser a que temos, 

ainda, para a maioria da popula-

ção brasileira. EDUCAÇÃO para a 

autonomia e emancipação requer 

planejamento, investimentos, 

controle social e clara definição 

de direção ético-política transfor-

madora. Para tanto, uma das es-

tratégias adotadas pelo Conjunto 

CFESS/CRESS para  defesa deste 

modelo de educação,  foi aderir 

e apoiar a Campanha Nacional 

“10% do PIB (Produto Interno Bru-

to) para a Educação Pública Já”. 

O momento exige a participação 

de todos/as que acreditam que 

o sonho da construção de outra 

sociedade, justa, equânime e em 

conformidade com os patamares 

civilizatórios já conquistados pela 

via do mercado por uma minoria, 

é possível a todo o conjunto social 

pela via do direito universal.

Somos uma categoria articulada, 

porém, não unânime. Não pode-

mos deixar que projetos individu-

ais de pessoas ou grupos desmon-

tem a hegemonia conquistada 

com respeito e democracia pelo 

conjunto profissional. Vamos 

aproveitar mais uma passagem de 

15 de maio para refletir e reproje-

tar nossos princípios ético-políti-

cos com vigor e engajamento. Não 

nos deixemos sucumbir diante 

das estratégias de desmobilização 

do sistema. A hora é agora; esteja-

mos vigilantes…

…pois, segundo MARINA COLAS-

SANTI, “ Eu sei, mas não devia. Eu 

sei que a gente se acostuma. Mas 

não devia.     … A gente se acostu-

ma para não ralar na aspereza, 

para preservar a pele. Se acostuma 

para evitar feridas, sangramentos, 

para esquivar-se da faca e da baio-

neta, para poupar o peito. A gente 

se acostuma para poupar a vida. 

Que aos poucos se gasta, e que de 

tanto se acostumar, se perde a si 

mesma.”

Por fim, aproveitamos para dese-

jar a todos/as Assistentes Sociais 

do Paraná profícuas e produtivas 

comemorações de 15 de Maio.

Saudações fraternas,

Gestão Conquista, Consolidação e Resistência- 2011/2014
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‘Educação não é mercadoria’. Esse é o 
grito que ecoa das lutas dos/as aproxi-
madamente 110 mil assistentes sociais 
brasileiros/as neste 15 de maio. Esta 
reinvindicação é histórica e se atualiza 
mediante a realidade de que no Brasil 
o investimento público direto em edu-
cação, em relação ao Produto Interno 
Bruto (PIB), é de 5% e, desses, apenas 
0,7% é investido no ensino superior. O 
Conjunto CFESS-CRESS, em articulação 
com outros sujeitos coletivos, tem se 
posicionado e lutado contra a mer-
cantilização da educação e de todas as 
formas precárias de expansão, notada-
mente em relação ao Ensino Superior, 
que criam a ilusão do acesso à univer-
sidade e ao conhecimento, quando, 
na verdade, se tornam experiências 
aligeiradas, posto que destituídas da 
historicidade dos projetos profi ssionais 
e na contra mão da reivindicação por 
ampliação do acesso à educação com 
condições de permanência e qualidade 
social – reivindicação histórica de mo-
vimentos sociais e diferentes sujeitos 
que atuam na educação.

Nunca foi tão necessário questionar: 
educar para quê e em qual direção? Is-

CFESS Manifesta

tván Mészáros, pensador marxista, em 
um ensaio produzido para a conferên-
cia de abertura do Fórum Mundial de 
Educação, realizado em Porto Alegre 
(RS) em julho de 2004, que resultou no 
livro A educação para além do capital, 
defendeu a existência de práticas educa-
cionais que permitam trabalhar as mu-
danças necessárias para a construção de 
uma sociedade que liberte o ser humano 
da dominação do capital, e propôs que 
a função da Educação seria contribuir 
para transformar o/a trabalhador/a em 
um sujeito político capaz de modifi car 
a realidade. É nesta perspectiva que de-
fendemos e nos somamos à luta de que 
a educação não deve servir aos interes-
ses do mercado, mas ao atendimento 
das necessidades humanas, na medida 
em que pode contribuir, no âmbito da 
disputa hegemônica, com a superação 
da lógica desumanizadora do capital, 
que se fundamenta na desigualdade, na 
exploração, no individualismo, no lucro 
e na competição. 

O Serviço Social brasileiro ousa dizer 
não à forma como vem sendo imple-
mentado o acesso da população brasi-
leira ao ensino, que, em larga medida, 

extravia seu caráter público, presencial, 
laico e de qualidade, em um contexto 
neoliberal, no qual o Estado empenha-
se para atender às exigências dos orga-
nismos internacionais, criando as con-
dições para a institucionalização de 
um padrão educacional que dissemina 
uma educação que contribui para a 
manutenção da desigualdade social e 
de relações sociais que alienam, desu-
manizam e conferem adesão passiva 
ao modo de ser burguês.

Como assistentes sociais, diariamente 
trabalhamos com as complexas ex-
pressões da questão social. Sabemos 
das implicações da desigualdade so-
cial e das formas de opressão na vida 
cotidiana dos indivíduos. A educação 
tem de favorecer o conhecimento da 
realidade quanto às condições de vida 
e de trabalho de mulheres e homens. 
Ao concebermos a educação para além 
do capital, criticamos a lógica mercan-
tilista e privatista que esta política as-
sume hoje no Brasil.

A privatização da educação no Brasil, 
orientada pelos organismos interna-
cionais, com destaque para o Banco 

Acompanhe o texto CFESS Manifesta, elaborado pelo Conselho Federal de Serviço Social especialmente para o Dia do/a 
Assistente Social. O texto defende: ‘uma política de Educação que possibilite que todos/as tenham acesso a um ensino 
público e de qualidade e uma Educação a serviço da classe trabalhadora, que contribua para ampliação da consciência 
política e crítica de todos/as os/as cidadãos/ãs’.
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Mundial, se expressa em várias medi-
das dos governos Fernando Henrique 
Cardoso, Lula e Dilma, cujas políticas 
educacionais têm seguido a agenda 
neoliberal do projeto capitalista, na 
sua fase de mundialização. 

Merecem destaque a materialização 
e ampliação do ensino à distância; a 
aprovação do REUNI, que visa à reestru-
turação do sistema público de ensino; a 
criação do ProUni, que garante ampla 
isenção fiscal ao setor privado presen-
cial (com a intenção do atual governo 
de estendê-lo aos níveis fundamental e 
médio de ensino); e parcerias público-
privadas, que reforçam a lógica da mer-
cantilização na universidade pública.

As repercussões desta lógica destrutiva 
vigente no país atingem a formação 
e o exercício profissional dos/as assis-
tentes sociais. No período posterior à 
aprovação das Diretrizes Curriculares 
da ABEPSS, o número de cursos de Ser-
viço Social no país aumentou conside-
ravelmente. De acordo com dados do 
artigo Mercantilização do ensino supe-
rior, educação à distância e Serviço So-
cial, publicado em 2009 pela professo-
ra da Universidade Federal Fluminense  
(UFF) Larissa Dahmer, de 332 cursos 
existentes, mais de 205 (61,7%) foram 
autorizados a  funcionar entre os anos 
de 2003 e 2009, sendo  91,7% de na-
tureza privada. Segundo o documento, 
ao se analisar a oferta de vagas nos 
332  cursos de Serviço Social existen-
tes no país, é  possível verificar que a 
participação da modalidade educação 
a distância atinge mais de 50%. 

Outro aspecto que revela o interesse 
empresarial no curso de Serviço Social 
é a natureza jurídica das Instituições 
de Ensino Superior (IES) ofertantes de 
vagas na modalidade de Ensino à Dis-
tância (EaD): das onze IES que ofere-
cem cursos nesta modalidade, dez são 
de natureza privada. Somente uma é 
pública estadual, porém enquadra-se 
na categorização de fundação pública 
de direito privado.

Esta realidade de massificação do en-
sino impacta na formação profissional, 
sobretudo dos/as novos/as assisten-
tes sociais, egressos/as do EaD, pois 

a graduação nesta modalidade fere 
princípios e diretrizes defendidos pelas 
Diretrizes Curriculares da ABEPSS, o que 
trará modificações para o mercado de 
trabalho em Serviço Social, bem como 
enormes desafios para os enfrentamen-
tos políticos da categoria na defesa do 
projeto profissional. Mas acima de tudo, 
trata-se de retirar da juventude o aces-
so real à educação e ao conhecimento, e 
dos/as nossos/as usuários/as, que estão 
nos mais diferentes espaços sócio-ocu-
pacionais, permeados/as por diversas 
políticas sociais, nas áreas urbana e ru-
ral, a possibilidade concreta de ter um 
atendimento profissional qualificado. 

Neste dia de luta para nossa catego-
ria profissional, que vem travando re-
levantes enfrentamentos por direitos 
neste país, reforçamos o CFESS Mani-
festa de 25 de maio de 2011, da cam-
panha Educação não é fast-food: diga 
não para a graduação à distância em 
Serviço Social, que afirma que “o di-
reito ao ensino superior gratuito e de 
qualidade urge ser materializado em 
condições de oferecer aos/às estudan-
tes formação crítica que os/as prepare 
para o exercício profissional e também 
amplie suas condições de atuar em um 
mundo cada vez mais complexo, na 
perspectiva de torná-lo substantiva-
mente igualitário e humano”.

Nessa perspectiva, destacamos di-
versas iniciativas do Conjunto CFESS-
CRESS na defesa pela educação pública 
como direito de todos/as:
• constituição do GT trabalho e for-
mação, com participação dos CRESS, 
ABEPSS e ENESSO;
• materialização do Plano de lutas em 
defesa da formação e do trabalho com 
qualidade, em articulação com ABEPSS 
e ENESSO;
• promoção da campanha Educação 
não é fastfood: diga não para a gradu-
ação à distância em Serviço Social;
• participação na campanha  Pela apli-
cação de 10% do PIB na Educação. 

No 40º Encontro Nacional CFESS-CRESS, 
aprovamos várias propostas nesta dire-
ção, dentre as quais ressaltamos:
• fortalecer ações políticas contra a 
precarização da educação superior, 
para garantir a qualidade dos serviços 

prestados aos/às usuários/as e a pre-
servação de seus direitos;
• dar continuidade às atividades rela-
cionadas à luta do Serviço Social na 
Educação, por meio de algumas ações, 
com destaque para: organização do 
Seminário Nacional “Serviço Social na 
Educação” e acompanhamento da tra-
mitação dos projetos de lei (PLs) que 
versam sobre a temática;
• realizar eventos, voltados para a avalia-
ção da precarização do ensino de gradu-
ação em Serviço Social, nas modalidades 
presencial e à distância, bem como das 
repercussões futuras para a profissão, 
em parceria com a ABEPSS e ENESSO; 
• articular-se com os movimentos sociais, 
em defesa da educação pública de quali-
dade, em todos os níveis e na luta pela 
garantia dos 10% do PIB para educação. 

O CFESS manifesta sua vontade políti-
ca de prosseguir participando das lutas 
da classe trabalhadora na defesa da 
educação como direito, na perspecti-
va de contribuir para a construção da 
emancipação humana.

O Serviço Social brasileiro ousa 
dizer não à forma como vem 

sendo implementado o acesso 
da população brasileira ao 

ensino, que, em larga medida, 
extravia seu caráter público, 

presencial, laico e de qualidade, 
em um contexto neoliberal, 

no qual o Estado empenha-se 
para atender às exigências dos 

organismos internacionais, 
criando as condições para 

a institucionalização de um 
padrão educacional que 

dissemina uma educação que 
contribui para a manutenção 
da desigualdade social e de 

relações sociais que alienam, 
desumanizam e conferem 

adesão passiva ao modo de 
ser burguês

Fonte: cfess.org.br



Atenciosamente, 

Maria Izabel Scheidt Pires
A.S. 1601 - CRESS 11ª Região

Conselheira Presidente

PARTICIPE

Seminário Nacional de 
Serviço Social na Educação

EXPEDIENTE

Nos dias 4 e 5 de junho acontece o Seminário Nacional 
de Serviço Social na Educação, em Maceió (AL). Entre os 
temas a serem debatidos está a inserção e a luta da cate-
goria neste campo de atuação profi ssional. O Seminário 
Estadual de Serviço Social na Educação do Paraná já foi 
realizado pelo CRESS/PR em 30 de março. Interessados/as 
em participar do Seminário Nacional devem acompanhar 
o site do CFESS para inscrições. O evento também será 
transmitido pela internet, no site www.cfess.org.br.

EDITAL DE CONVACAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 11ª Região, convoca os/as Assistentes Sociais inscritos/as e devida-
mente habilitados/as no âmbito de sua jurisdição, com direito à voz e voto e, estudantes de Serviço Social, representan-
tes da categoria, das entidades e sociedade civil, com direito à voz para participarem da Assembleia Geral Ordinária a 
ser realizada no dia 23/06/2012 às 9 horas em Primeira convocação com 1/5 dos/as profi ssionais inscritos/as e às 
9h30 horas em Segunda convocação com qualquer número de presentes, no Auditório do CRESS - 11ª Região/PR situ-
ado à rua Monsenhor Celso, 154  – 13º andar – Centro – Curitiba – PR,  para  deliberar   sobre a seguinte ordem do dia:

• Apresentação das ações do primeiro semestre: áreas Técnica e Administrativo-Financeira. 

• Eleição de delegados/as para o Encontro Descentralizado dos CRESS da Região Sul e Encontro Nacional CFESS/CRESS.

• Assuntos gerais.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O informativo Fortalecer é uma publi-
cação do Conselho Regional de Serviço 
Social da 11ª Região (CRESS-PR)

Rua Monsenhor Celso, 154, 13º andar
Centro, Curitiba – PR | CEP 80010-913
Tel: (41) 3232-4725
www.cresspr.org.br
contato@cresspr.org.br

Diretoria
Presidente: Maria Izabel Scheidt Pires
Vice-presidente: Elias de Souza Oliveira
1ª secretária: Joziane F. de Cirilo
2ª secretária: Daraci R. dos Santos
1º tesoureiro: Rafael Carmona
2ª tesoureira: Wanderli Machado
Conselho Fiscal
Juliana Moraes, Roselene Sonda e
Uilson Araújo

Suplentes
Adriana Maria Matias, Renária 
Moura Silva, Neiva Luz dos San-
tos Silva, Neiva Maria Liesenfeldt, 
Kleber Rodrigo Durat, Rosenilda 
Garcia, Vera Armstrong e Elza 
Maria Campos
Comissão de comunicação
Elda Lilian da Cruz Corrêa, Daraci 
R. dos Santos, Rosenilda Garcia e 
Vera Armstrong

V Congresso Paranaense 
de Assistentes Sociais
O CRESS/PR está organizando o V Congresso Parana-
ense de Assistentes Sociais, que será realizado em Foz 
do Iguaçu, de 11 a 14 de outubro de 2012. O tema 
neste ano é ‘Conquistar, Consolidar e Resistir na Luta 
por Direitos’. Profi ssionais e Estudantes poderão en-
viar trabalhos científi cos para serem socializados com 
a categoria. As inscrições, bem como a programação 
e mais informações serão disponibilizadas pelo site : 
www.cpas2012.com.br
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