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“O/a Assistente Social pode elaborar relatórios 
ou documentos em conjunto com outros/as profissionais?”
Profissionais assistentes sociais, em 
sua maioria, têm trabalhado em equipe 
multiprofissional. Desenvolvem ações 
e realizam a elaboração de trabalhos 
técnicos em conjunto com outros/
as profissionais.  Considerando esta  
realiadade o Conselho Federal de Ser-
viço Social - CFESS identificou a neces-
sidade de regulamentar a questão da 
elaboração de relatórios e documentos 
em conjunto com outros/as profissio-
nais em âmbito nacional e lançou a  
Resolução 557/2009 para orientar a 
prática do/a assistente social. 

Primeiramente é importante ressaltar 
que é função privativa do/a assistente 
social a realização de vistorias, perícias 
técnicas, laudos periciais, informações, 
pareceres, ou seja, qualquer manifes-
tação técnica, sobre matéria de Serviço 
Social, em conformidade com o inciso 
IV do artigo 5º da Lei 8662 de 07 de ju-
nho de 1993.

Esta edição do Fortalecer é especial, 
pois marca o início de uma nova ges-
tão do CRESS/PR. É ainda mais espe-
cial pois destaca em suas páginas o 
tema que embasou as comemora-
ções ao Dia do/a Assistente Social 
de 2014. Neste ano comemoramos o 
nosso Dia lutando pelo Direito à Ci-
dade em época de Copa. O modelo de 
cidade inclusiva e equitativa defendi-
do pelos/as assistentes sociais brasi-
leiros diverge de forma muito explici-
ta dos interesses dos representantes 
do capital, que defendem a lógica da 
“cidade mercado”, e em tempos de 
megaeventos este modelo de cidade 
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EDITORIAL

Portanto, com base na Resolução CFESS 
557/2009:

Art. 1°. A elaboração, emissão e/ ou subs-
crição de opinião técnica sobre matéria 
de SERVIÇO SOCIAL por meio de parece-
res, laudos, perícias e manifestações é 
atribuição privativa do/a assistente so-
cial, devidamente inscrito no Conselho 
Regional de Serviço Social - CRESS de sua 
área de atuação, nos termos do parágra-
fo único do artigo 1º da Lei 8662/93 e 
pressupõem a devida e necessária com-
petência técnica, teórico-metodológica, 
autonomia e compromisso ético. 

Art 2°. O/a assistente social, ao emitir 
laudos, pareceres, perícias e qualquer 
manifestação técnica sobre matéria de 
Serviço Social, deve atuar com ampla 
autonomia respeitadas as normas le-
gais, técnicas e éticas de sua profissão, 
não sendo obrigado a prestar serviços 
incompatíveis com suas competências 

e atribuições previstas pela Lei 8662/93.

Diante do exposto, o/a Assistente Social 
poderá emitir documentos em conjunto 
com outras profissões, desde que deli-
mitado o âmbito de sua atuação, não 
podendo adentrar em outras áreas pro-
fissionais.

Art. 4°. Ao atuar em equipes multipro-
fissionais, o/a assistente social deverá 
garantir a especificidade de sua área de 
atuação. 

Parágrafo primeiro - O entendimento ou 
opinião técnica do/a assistente social so-
bre o objeto da intervenção conjunta com 
outra categoria profissional e/ou equipe 
multiprofissional, deve destacar a sua 
área de conhecimento separadamente, 
delimitar o âmbito de sua atuação, seu 
objeto, instrumentos utilizados, análise 
social e outros componentes que devem 
estar contemplados na opinião técnica.

FALA, ASSISTENTE SOCIAL
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EXPEDIENTE

Pergunta realizada pela assistente social 
Dabila N. Paiva

ENTREVISTA

Conjunto CFESS-CRESS e o Direito à Cidade 
no contexto de realização dos Megaeventos
Entenda os motivos da escolha do tema do Dia 
do/a Assistente Social de 2014,  em entrevista 
com conselheira do CFESS Esther Lemos

Esta edição do Fortalecer circula em período de Copa e este Megaevento 
Esportivo gerou um amplo debate no País sobre o Direito à Cidade. O 
CRESS/PR, em consonância com o conjunto CFESS-CRESS, realizou uma 
série de debates em referência ao Dia do/a Assistente Social sobre o direi-
to à cidade no contexto de realização da Copa. 

O assunto já vem sendo debatido pelo Conjunto CFESS-CRESS há alguns 
anos. O CFESS e diversos Conselhos Regionais de Serviço Social, incluin-
do o CRESS/PR , têm participado de conferências e seminários como as 
conferências das Cidades(2010 e 2013), o seminário sobre serviço social e questão urbana (2011) entre outros espaços que  
demonstram que o serviço social brasileiro vem acumulando conhecimento na área. 

Com os enormes investimentos realizados para as obras da Copa fortaleceu-se o debate sobre como se dão os investimentos 
nas cidades, na saúde, educação, segurança, transportes, cultura e lazer.O discurso oficial de que os megaeventos deixarão 
um legado - benefícios para a população - gerou diversas manifestações de insatisfação da população, pois foram altos 
investimentos em estádios, reformas milionárias de aeroportos, viadutos, avenidas para a Copa, enquanto os bairros perifé-
ricos das cidades continuam a sofrer com a precarização dos serviços de transporte públicos, ausência de segurança, postos 
de saúde fechados e sucateados e escolas públicas destruídas e largadas à própria sorte. Outro fator que levou à escolha do 
tema do Dia do/a Assistente Social em 2014: a série de violações de direitos humanos que a população mais pobre sofreu 
com despejos e desapropriações truculentos de pessoas em assentamentos informais.

Para debater a participação do Conjunto CFESS-CRSS nesta temática, publicamos a seguir uma breve entrevista com a Con-
selheira do CFESS, vice-presidente da nova gestão, Esther Lemos, assistente social do Paraná e doutora em Serviço Social 
pela UFRJ. Para ela, se existe algum benefício deste processo todo, é que os movimentos sociais se fortalecem, pois passam a 
exigir a canalização do fundo público na universalização dos direitos sociais historicamente negados no nosso país. Confira:

Para o Serviço Social, o que significa 
“Direito à cidade”?
Significa continuarmos na defesa in-
transigente da universalização dos di-
reitos sociais dando ênfase à necessá-
ria intersetorialidade entre as políticas 
sociais. As contradições do modo de 
produção capitalista tem se ampliado 
e complexificado no espaço urbano 
explicitando necessidades sociais que 
ganham a cena pública e colocam-
-se como objeto da intervenção do/a 
assistente social. Para além do direito 
à moradia, o direito à cidade põe em 
questão a propriedade privada do solo 
urbano, seu uso especulativo, bem 
como o acesso à saúde, educação, tra-
balho, cultura, lazer e todos os direitos 
sociais do cidadão e cidadã.

Os Conselhos Regionais e o Conselho 
Federal têm atuado nesta questão?
Lutamos pela universalização dos di-
reitos sociais e a luta pelo Direito à 
Cidade é uma mediação estratégica do 
Conjunto CFESS/CRESS. Participamos 
do Fórum Nacional da Reforma Urba-

na, realizamos em 2012 o Seminário 
Nacional da Questão Urbana, criamos 
um GT nacional para aprofundar o 
tema e neste ano publicaremos uma 
brochura ampliando o acesso da cate-
goria a esta temática.

Já se pode avaliar a repercussão do 
tema do Dia do/a Assistente Social 
deste ano? 
A intervenção dos/as assistentes so-
ciais está sintonizada com o movi-
mento da realidade e com a luta da 
classe trabalhadora. Avaliamos que 
a escolha do tema foi acertadíssima, 
pois a repercussão foi sintonizada com 
a luta dos movimentos sociais e popu-
lares, agregando forças neste contexto 
dominado pela mídia conservadora e 
dando visibilidade, através da arte da 
campanha, às contradições postas no 
cotidiano. 

Existe legado positivo para a popula-
ção a partir das obras para os Mega-
eventos?
Sim. Com os altos investimentos pú-

blicos canalizados para satisfazer as 
necessidades de acumulação do capi-
tal ao invés de se priorizar as neces-
sidades sociais da população ficou 
evidenciado o compromisso de classe 
do Estado brasileiro. Não se aceitará 
mais a justificativa de que “não te-
mos dinheiro” para o investimento na 
garantia de direitos sociais. A popu-
lação brasileira tem dados concretos 
para onde se priorizou o fundo públi-
co. Ele está em disputa e esperamos 
que depois desta experiência tenha-
mos fortalecidos os movimentos so-
ciais exigindo a canalização do fundo 
público na universalização dos direi-
tos sociais historicamente negados 
no nosso país. Além disto, temos um 
saldo bárbaro de violações de direitos 
humanos e nós, assistentes sociais, 
juntamente com demais sujeitos po-
líticos, temos denunciado e intervido. 
O saldo é um aprendizado dolorido 
mas que pode se tornar em consciên-
cia política que mobilize, qualifique 
e amplie a defesa de nosso projeto 
ético-político profissional.

do Capital tem sido o dominante. As 
comemorações em Curitiba e no inte-
rior do Paraná foram marcantes e im-
portantes para reafirmar o posicio-
namento do Serviço Social contra a 
lógica capitalista que transforma as 
cidades em razão da lógica do merca-
do. E voltando à questão do início da 
nova gestão do CRESS/PR, 15 de maio, 
Dia do/a Assistente Social, foi a data 
da cerimônia de transição da gestão 
do Conselho. Esta nova gestão segui-
rá o trabalho realizado pela gestão 
anterior e acumulado pelos anos de 
CRESS, mas com renovação de forças 
e de ideias. A gestão “Juntos/as para 

Lutar, Conquistar e Transformar” 
acredita que para sermos uma enti-
dade forte precisamos construir uma 
nova forma de fazer política, menos 
fundada na ideia de vanguarda ou do 
presidencialismo. A direção do CRESS, 
sozinha, dificilmente poderá reali-
zar intervenções capazes de alterar 
completamente o quadro das precá-
rias condições éticas e técnicas com 
as quais os/as Assistentes Sociais se 
deparam no dia a dia. A gestão do 
CRESS será construída coletivamente, 
por dentro e por fora, com a categoria 
e demais entidades do campo popu-
lar e democrático. 

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

A Boca Maldita, no centro de Curitiba, recebeu no dia 15 de maio, a Aula Pública 
#copapraquem?”. O evento contou com participação de representantes de grupos 
atingidos pelas obras da Copa, direta ou indiretamente, e exibições de vídeos para 
fomentar os debates. A Articulação Nacional dos Comitês Populares (Ancop) pro-
moveu no dia 15 de maio atos nas ruas das 12 cidades-sede. A Aula Pública, or-
ganizada pelo Comitê Popular da Copa de Curitiba, contou com participação do 
CRESS/PR e trouxe o debate sobre as consequências negativas da Copa para Curiti-
ba e Região Metropolitana.

Aula Pública debate 
impactos do megaevento

Na noite de 15 de maio foi realizada no auditório do SENGE, em Curitiba, a cerimô-
nia de posse da nova gestão do CRESS/PR e seccional de Londrina. O evento contou 
com a presença e participação de profissionais de Serviço Social e representantes de 
movimentos sociais, autoridades, colaboradores, assessores e parceiros do CRESS. A 
presidenta da gestão que se encerrou neste 15 de maio, Maria Izabel Scheidt Pires, 
fez uma emocionada fala sobre a experiência dela e dos/as conselheiros/as que es-
tiveram na gestão do Conselho entre 2011 e 2014. A nova presidenta do CRESS/PR, 
Wanderli Machado, ressaltou que a nova gestão tem a proposta de fazer a coordena-
ção acontecer de forma colegiada. 

Confira na Página 7 a Carta de Apresentação da Nova Gestão do CRESS/PR

Nova Gestão do 
CRESS/PR toma posse

No dia 17 de maio aconteceu em Curitiba o I Seminário de Políticas Pú-
blicas sobre População em Situação de Rua, organizado pela Escola da 
Defensoria Pública do Estado do Paraná (EDEPAR). O Seminário contou 
com a participação do CRESS/PR. A conselheira Renária Moura teve fala 
no evento, explicando o apoio do CRESS à população em situação de rua, 
dando ênfase à necessidade de articulação entre os movimentos e com 
as redes de serviços, bem como à necessidade de adotar uma perspectiva 
sócio crítica no atendimento a esta população. O Movimento Nacional da 
População em Situação de Rua (MNPR) teve espaço para expor a realida-
de da população em situação de rua, os enfrentamentos cotidianos e a 
perspectiva do MNPR. 

I Seminário de Políticas 
Públicas sobre População
em Situação de Rua

No dia 18 de maio é celebrado o Dia da Luta Antimanicomial e, no dia 16, aconteceu 
em Curitiba a Caminhada pela Luta Antimanicomial. Organizada pelo Coletivo de 
Luta Antimanicomial, a caminhada contou com usuários dos serviços de saúde men-
tal de Curitiba, familiares, profissionais, representantes de conselhos profissionais, 
movimentos sociais e a sociedade civil para reivindicar mais investimentos em políti-
cas públicas antimanicomiais e sobre drogas. Além disso, os manifestantes também 
pediram por humanização e cuidado em liberdade na saúde mental. A caminhada 
iniciou na Praça Santos Andrade, no Centro de Curitiba, às 08h30, partindo para a 
Boca Maldita, na Rua XV de Novembro.

Caminhada pela Luta Antimanicomial

No dia 25 de Abril o NUCRESS de Campo Mourão realizou mais um Grupo Temático, com o tema: “Os princípios fundamentais 
do Código de Ética profissional dos Assistentes sociais”.  Contou com a presença da Professora Olegna Guedes da UEL. “Foram 
reflexões excelentes para a nossa atuação e nosso entendimento sobre o nosso Código de Ética, que muito mais que um sim-
ples conjunto de regras, direitos e deveres, é um norte para nossa postura profissional, nossa visão de mundo, na medida em 
que assumimos e defendemos valores e princípios que ampliam a Liberdade e a Humanidade dos quais atendemos”, comen-
tou a assistente social Edilene Alves Costa.

Grupo Temático em Campo Mourão

No dia 8 de Março, Dia das Mulheres, uma multidão se reuniu no centro de Curitiba 
para manifestações em favor da garantia dos direitos das mulheres. Somando-se 
aos movimentos sociais, foi realizada em Curitiba a Marcha “Não é por rosas, é pelos 
direitos das mulheres”, organizada pela internet. O CRESS/PR esteve presente no ato.

Manifestação pelo Direito das Mulheres

O CRESS/PR esteve entre os premiados pelo Grupo Dignidade no Prêmio Aliad@s pela 
Cidadania LGBT. A cerimônia aconteceu no dia 17 de março, em Curitiba. O CRESS foi 
homenageado em razão dos debates realizados com a categoria para promover os 
direitos desta população. O Prêmio Aliad@s pela Cidadania LGBT vem sendo conferi-
do periodicamente desde 2005. Tem por objetivo reconhecer e agradecer os esforços 
das pessoas e organizações aliadas. O Prêmio foi recebido pela então presidenta do 
CRESS/PR, Maria Izabel S. Pires.

CRESS/PR é homenageado
por apoio à cidadania LGBT

Nos dias 27 e 28 de março aconteceu em Paranavaí o “I Seminário sobre Gênero: vio-
lência de gênero e violência doméstica como desafios na sociedade contemporânea”. O 
Seminário foi promovido pela Unespar e contou, entre os apoiadores, com o NUCRESS de 
Paranavaí.  De acordo com a assistente social Rosani Borin o evento contou com grande 
participação de assistentes sociais e estudantes de serviço social e ainda teve grande 
repercussão local e regional. A violência de gênero, especialmente a agressão contra 
mulheres no seio familiar, foi o centro dos debates do seminário.

Seminário sobre Gênero em Paranavaí 

Foto: facebook.com-comitepopulardacopacuritiba

Foto: reprodução facebook - Caroline Rocha
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Em 15 de Maio foi empossada a nova 
diretoria do CRESS/PR para os próxi-
mos três anos. Ao CRESS compete es-
pecialmente zelar pela observância do 
Código de Ética Profissional, fiscalizar 
e disciplinar o exercício da profissão. É 
preciso notar que não estamos falan-
do apenas de controle coercitivo para 
impedir a transgressão dos nossos 
princípios éticos, ao contrário, estamos 
falando principalmente da construção 
de mecanismos que animem e tornem 
mais robustas as ações profissionais 
empreendidas no sentido do projeto 
ético-politico profissional. Não se trata 
de uma tarefa simples, especialmente 
se considerarmos o compromisso da 
categoria com a construção de uma 
nova ordem societária, sem domina-
ção-exploração de classe, etnia e gê-
nero. Estamos todos/as na contracor-
rente dos acontecimentos, remamos 
contra a precarização do trabalho e 
das políticas privatizantes.

Por isto, acreditamos que para ser-
mos uma entidade forte precisamos 

Composição da Gestão em Curitiba

Wanderli Machado (Curitiba)
Uilson José Gonçalves Araújo (Curitiba)
Renária Moura da Silva (Curitiba)
Fernanda Lopes de Camargo (Curitiba)
Patrícia Correa da Silva (Colombo)
Ilda Lopes Witiuk (Curitiba)
Janaine Priscila Nunes dos Santos (Curitiba)
Antônio Odair da Silva Júnior (Guaraqueçaba)
Maysa Nuermberg de Vasconcellos Costa (Ponta Grossa)

Seccional Londrina

Marcelo Nascimento de Oliveira
Alexsandra Aparecida de Jesus Moreira Cortes
Patrícia Palmeira Gonçalves

construir uma nova forma de fazer 
política, menos fundada na ideia de 
vanguarda ou do presidencialismo. 
A direção do CRESS, sozinha, dificil-
mente poderá realizar intervenções 
capazes de alterar completamente 
o quadro das precárias condições 
éticas e técnicas com as quais os/as 
Assistentes Sociais se deparam no 
dia a dia. A gestão do CRESS deve ser 
construída coletivamente, por dentro 
e por fora, com a categoria e demais 
entidades do campo popular e de-
mocrático. Deve estar comprometida 
com uma democracia de base, que 
estimule e oportunize a ampla par-
ticipação dos/as Assistentes Sociais 
em todo o estado do Paraná. Juntos/
as somos muitos/as e juntos/as so-
mos mais fortes. É para isso que nos 
propomos: Juntos/as para Lutar, Con-
quistar e Transformar.

A Lei que regulamenta nossa profis-
são e o Código de Ética dispõem que 
os/as Assistentes Sociais ocupem os 
mais diversos espaços de trabalho, 

inclusive na gestão pública, buscan-
do alargar o campo do atendimento 
aos usuários e qualificar os serviços 
prestados, o que é necessário e im-
prescindível. Porém não podemos 
parar por aí, as políticas públicas são 
um meio para atingir os direitos so-
ciais, não o seu limite. Planejar, gerir, 
executar e acompanhar as políticas 
sociais integram o cotidiano do fazer 
profissional, mas é importante lem-
brar que elas são resultado de lutas 
e movimentos originados pelas con-
tradições da sociedade. Há grandes 
avanços, sem dúvidas, mas ainda há 
muito por conquistar. Entendemos 
que o CRESS deve atuar no fortaleci-
mento do conjunto da categoria nas 
lutas que empreende cotidianamente. 
E por este motivo, acreditamos que a 
gestão do CRESS deve ser pautada na 
autonomia política, na capacidade de 
realizar a leitura critica da realidade 
e na articulação com as organizações 
políticas dos/das trabalhadores/as e 
movimentos sociais.

Rosenilda Garcia (Mamborê)
Daniela Möller (Curitiba)
Vera Lucia Armstrong (Curitiba)
Roseane Cleide de Souza (Foz do Iguaçu)
Clarice Metzner (Curitiba)
Emanuelle Pereira (Curitiba)
Edilene Alves Costa (Campo Mourão)
Augusto Luiz de Lima (Curitiba)
Ana Paula Nunes (Ivaiporã)

Rosangela Aparecida de Souza Costa Andrean 
Jaqueline Zuin dos Santos
Roselaine das Dores Nogueira

Conheça a 
Nova Gestão 
do CRESS/PR

Agradecimento aos 3 anos da Gestão 
‘Conquista, Consolidação e Resistência’

* Trecho da carta da presidenta da Gestão 2011-2014, Maria Izabel S. Pires

Nossa pauta de trabalho ao assumir a 
gestão envolvia questões que permane-
ceram dos que nos antecederam e que 
nos foram cuidadosamente confiadas. 
Destaque-se toda a agenda de acom-
panhamento e apoio aos movimentos 
sociais, especialmente os que lutam 
contra a discriminação de gênero e et-
nia, por direitos sexuais e reprodutivos; 
por políticas públicas para a população 
em situação de rua; a luta pela realiza-
ção de concursos públicos em órgãos 
municipais e estaduais; a implemen-
tação da Lei 12.317/10 que estabelecia 
à época a jornada de trabalho de 30 
horas para os/as Assistentes Sociais; a 
realização do CPAS (Congresso Parana-
ense de Assistentes Sociais); o zeloso 
cumprimento das normativas da Reso-
lução sobre a Supervisão de Estágio de 
2008, na orientação, monitoramento e 
fiscalização desta como atribuição pri-
vativa do/a assistente social em condi-
ções éticas e técnicas adequadas ao seu 
exercício; entre tantas outras questões 
políticas e administrativas.

Também propusemos ações que foram 
entendidas como estratégicas para o 
fortalecimento da entidade, da cate-
goria e seus princípios. Elencaremos a 
seguir, algumas que consideramos bas-
tante relevantes: A ampliação da par-
ticipação profissional qualificada nas 
instâncias da gestão democrática e ges-
tão do trabalho nas políticas públicas, 
com publicação no site de orientações 
para este fim; Participação em fóruns de 
trabalhadores, com intervenção qualifi-
cada de companheiras que muito bem 
defenderam os interesses dos/as assis-
tentes sociais e de outras categorias que 
compartilham a atuação nas políticas 
públicas; Participação na instalação do 
Conselho Estadual de Direitos Huma-
nos, incidindo e dando direção na sua 
formatação democrática e participativa; 
Capacitação das comissões de instrução 
de processos éticos para uma atuação 
pautada nas legislações e princípios éti-
co-políticos da profissão com a realiza-
ção de encontros de formação realizados 
nas nossas dependências; Realização e 
ampliação dos “Diálogos CRESS com a 

Categoria” no interior para uma maior 
aproximação e reconhecimento de de-
mandas profissionais da região, tendo 
sido realizados encontros na maioria 
das regiões do estado; Reestruturação 
das Comissões em Câmaras Temáticas 
(CT) agregadas sob a unidade da Co-
missão de Seguridade Social em seu 
sentido mais amplo, com destaque 
para a virilidade das CTs Sóciojurídica, 
dos Direitos à Cidade e Assitência So-
cial; Realização de estudos de viabili-
dade para a instalação da Seccional de 
Cascavel (região oeste ampliada), cuja 
aprovação aconteceu na Assembléia 
Ordinária do 2º. Semestre de 2013 e 
cuja reunião com o NUCRESS realizou-
-se recentemente para início das medi-
das de implantação; Melhoria das con-
dições de trabalho dos funcionários do 
CRESSPR, os quais passaram a usufruir 
da jornada de 30 horas semanais para 
todo o quadro desde 2013 e receberam 
reajuste salarial em ACT negociado 
junto com o SINDIFISC; Ampliação e 
fortalecimento das ações de defesa 
e fiscalização das condições éticas e 
técnicas de trabalho dos assistentes 
sociais em seus campos socioocupa-
cionais; Acompanhamento e inter-
venção política nas questões relativas 
às requisições de profissionais para 
atuação em Poderes diversos daquele 
em que o/a assistente social trabalha, 
especialmente as requisições do Judi-
ciário para cessão de profissionais do 
Executivo, tendo sido realizadas várias 
reuniões e intervenções para apoio de 
grupos profissionais dos municípios;  
Acompanhamento sistemático ao pro-
cesso de credenciamento dos campos 
de estágio pelas UFAs, com implanta-
ção regional do sistema on line con-
tratado pelo CFESS, que apesar dos 
inúmeros percalços técnicos acabou 
de ser efetivado pelo CRESSPR; Reor-
ganização do FORTALECER, publicação 
sistemática coordenada com muita 
dedicação e competência pela Comis-
são de Comunicação com assessoria 
profissional de empresa especializada, 
que também reformatou o site dando-
-lhe melhor funcionalidade e possibi-
lidade de divulgação de nossas ações 

e comunicação com a categoria; Enfim, 
estas entre muitas outras iniciativas que 
foram sendo publicizadas ao longo des-
tes 3 anos de gestão, foram produto da 
ação estratégica do Conselho para asse-
gurar a realização de suas prerrogativas 
institucionais e, mais do que isto, suas 
pautas políticas. 

O conjunto CFESS-CRESS tem o diferen-
cial de outras entidades de categorias 
profissionais, de não voltar-se somente 
à fiscalização e regulação do exercício 
profissional próprio.  O nosso conjunto 
prima pela forte pauta política que de-
senvolve associando-se às lutas gerais 
da sociedade e do conjunto dos traba-
lhadores particularmente.

Para cumprirmos esta extensa agenda, 
tenho que destacar o valor que muito 
me impressionou da militância de com-
panheiros trabalhadores, que face às 
precárias condições de assalariamento 
e trabalho nos tempos atuais, mesmo 
não dispondo de conforto para locomo-
ção, ampla disponibilidade de tempo, 
entre outras condições, emprenderam 
suas noites, seus finais de semana, suas 
horas livres, seus feriados para repre-
sentar o CRESSPR nas mais diversas ati-
vidades. Apesar do desconhecimento de 
muitos, a ação dos membros da gestão 
é totalmente  não remunerada e de to-
tal adesão ideopolítica. 

Tenham a convicção que estamos vi-
vendo tempos difíceis para o trabalho 
e para os direitos dos trabalhadores; 
mas não pensem que está tranquilo 
para o capital. A hora é agora! Vamos 
agilizar a construção das competências 
político-estratégicas para consolidar 
uma nova ordem societária, pelo ten-
sionamento intermitente ao autorita-
rismo, às injustiças, à discriminação, à 
corrupção, à regressão de direitos, ao 
cerceamento à participação política e a 
todas as formas de arbítrio e opressão. 

Vamos fortalecer nossa entidade, apoiar 
a nova gestão, arregaçar as mangas e 
assumir nosso protagonismo político-
-profissional.
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A campanha do Dia do/a Assistente Social neste ano de 
2014 trouxe um debate que vai além da comemoração 
entre profissionais da categoria. A campanha constituiu-
-se como um protesto público aos altos investimentos em 
estádios e obras emergenciais de pouca resolutividade; 
inúmeras violações de direitos humanos sobre a população 
mais pobre do país, como despejos e desapropriações tru-
culentas de pessoas em assentamentos informais; e mor-
tes de operários nas obras para a construção de estádios.

O exercício profissional dos/as assistentes sociais permite 
que a categoria ateste que há inúmeras famílias que não 
acessam, ou acessam precariamente, seus direitos funda-

Na Copa, 
Comemorar o Quê?

Debate sobre a 
Copa e políticas 
urbanas reuniu 
200 participantes 

No dia 21 de maio a comemoração 
oficial do CRESS/PR ao Dia do/a Assis-
tente Social, em Curitiba, foi mais um 
dia de lutas, como disse a conselheira 
do CFESS, Esther Lemos, na sua fala 
durante a mesa de abertura do even-
to. Com mais de 200 participantes, o 
evento contou com três palestras, se-
guidas de debate, sobre “Violações de 
diretos em tempos de Megaeventos”. 

A primeira fala foi da advogada Luana 
Xavier Pinto Coelho, da Terra de Direi-
tos e do Comitê Popular da Copa de 
Curitiba e da Articulação Nacional dos 
Comitês Populares. Ela fez uma análi-

As oficinas em referência ao Dia do/a Assistente Social aconteceram nos dias 19 
e 20 de maio em Curitiba. Foram realizadas quatro oficinas:

“Drogas e Direitos Humanos – Os (des) caminhos da política de drogas no 
Brasil: polêmicas e perspectivas para o Serviço Social”, ministrada pelo Assis-
tente Social Uilson Araújo. 

 “Ética na Práxis Profissional do/a Assistente Social”, facilitada pela assistente 
social Joziane Cirilo e o assistente social Reginaldo Vileirine. 

“Agentes de cidadania LGBT – nem rótulos, nem preconceitos: respeito”, con-
duzida por Toni Reis, fundador do Grupo Dignidade. 

”Promotoras Legais Populares: contribuições para o trabalho do/da assis-
tente social em gênero e direitos”, com Oengredi Mendes dos Santos e Naiara 
Bittencourt, do projeto Promotoras Legais Populares. 

A assistente social Janaine Santos, conselheira do CRESS/PR, esteve presente nas 
quatro oficinas realizadas e comenta que a participação nestes debates é muito 
proveitosa tanto para profissionais quanto para estudantes, pois além do conhe-
cimento trazido pelos facilitadores há muita troca de conhecimento. “O/a estu-
dante consegue ter maior acúmulo ao ampliar a visão sobre estes assuntos, indo 
além do que é visto em sala de aula. E para o/a profissional é um momento de 
reflexão sobre a prática profissional, na qual ele traz a vivência de seu trabalho 
e pode também repensar práticas profissionais”, diz a conselheira, completando: 
“Além disso, estes espaços ampliam a compreensão do que é o Conjunto CFESS-
-CRESS e aproximam estes públicos ao Conselho”.

 

Oficinas em Curitiba

ESPECIAL – DIA DO/A ASSISTENTE SOCIAL

se de conjuntura sobre Copa e megae-
ventos.  “Ninguém aqui participou da 
escolha do viaduto estaiado, por exem-
plo”, comentou a advogada ao abordar 
o tema de participação democrática 
nas obras geradas pela Copa.  A fala da 
advogada Luana trouxe uma contex-
tualização de como se deu as articula-
ções da sociedade civil para fiscalizar, 
acompanhar e denunciar as violações 
de direitos cometidas desde quando foi 
anunciado o Brasil como país-sede. 

A Assistente Social Andrea Braga, inte-
grante do Comitê Popular da Copa de 
Curitiba e da Câmara Temática do Di-

reito à Cidade do CRESS/PR trouxe um 
panorama das articulações dos/as As-
sistentes Sociais no contexto da Copa. 
Ela lançou informações que constam 
no dossiê “Copa do Mundo e violações 
de Direitos Humanos em Curitiba” e 
lembrou que a participação do CRESS/
PR aconteceu desde a fase embrionária 
do Comitê Popular da Copa, em 2010. 
“A realização do megaevento é movida 
exclusivamente pelos negócios”, afir-
mou Andrea. Ela apontou que em todas 
as cidades-sede da copa houve casos de 
famílias removidas de suas casas no ca-
minho que liga o aeroporto ao estádio, 
como exemplo de violação de direitos.

mentais como transporte, habitação, saúde e educação. 
Assim, assistentes sociais são profissionais que podem 
questionam as prioridades dadas à Copa em detrimento 
das políticas públicas para a população.

A campanha “Na Copa, Comemorar o Quê?” foi realiza-
da em todo o país em comemoração ao 15 de maio. No 
Paraná, CRESS/PR destacou nos materiais de comunica-
ção a frase: “Nosso grito é para que a população tenha 
acesso aos seus direitos”. Para as comemorações do dia 
15 de Maio ocorreu uma programação especial para os/as 
assistentes sociais do Estado. Confira um pouco como fo-
ram estas comemorações.

A palestra magna do Dia foi da doutora em Serviço Social Carmelita Yazbek, 
professora de Pós Graduação em Serviço Social da PUC-SP. Ela apresentou um 
panorama sobre políticas públicas, direitos, violações e exercício profissional 
no contexto da urbanização das cidades, com os agravantes das obras para 
os megaeventos esportivos no Brasil. Mostrou que existe um conflito histórico 
dos interesses públicos e os interesses do capital no processo de construção 
das políticas urbanas. “Passamos a ter novas configurações da cidade, com 
direcionamento dado pelos investimentos imobiliários, ou seja a cidade tem 
seus valores construídos com base nos interesses das grandes corporações”, 
comentou Carmelita, enfatizando que a realização da Copa tem acelerado ain-
da mais este processo. 
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Seccional de Londrina

A Seccional de Londrina, em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, 
realizou nos dias 14 e 15 de maio o VII Ciclo de Debates, em comemoração ao 
dia do/a Assistente Social. O evento foi intitulado “Reflexões sobre o processo de 
formação profissional e o trabalho do assistente social”. Contou com:

Palestra sobre a formação e atuação do/a assistente social na Política de Saúde 
(Dra. Rosiléia Clara Werner - UEPG), seguida de debate sobre o Direito à Cidade; 

- Conferência sobre o direito à cidade e a formação/atuação profissional do/a  
assistente social, com palestra do Dr. Miguel Etinguer de Araújo Jr. e da. Ms. San-
dra Maria Cordeiro

- Oficinas: 
‘Formação Profissional e estágio supervisionado’ (Dra. Mabel Mascarenhas 
Torres, Melissa Ferreira Portes e Ms. Denise Maria Fank de Almeida);
‘Serviço Social e Religiosidade’, com Dra. Claudia Neves da Silva.
‘Infância, Juventude e Sociedade Contemporânea’, com Dra. Silvia Alapanian, 
Eliana Cristina dos Santos , Dra. Dione Lolis, Dra. Andréa Pires Rocha.
‘Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Sexual’ , com Sueli Galhardi 
e Dra. Sandra Lourenço de Andrade Fortuna.
‘Projeto Ético –Político’, com Dr. Evaristo Emigdio Colmán Duarte
‘Território e Políticas Sociais’, com Dra. Jolinda de Moraes Alves, Dra. Márcia 
Pastor, Dra. Liria Maria Bettiol Lanza, Ms. Evelyn Secco Faquin. 

Comemorações do Dia do/a  
Assistente Social pelo interior do Paraná NUCRESS Campo Mourão

No dia 16 de maio o NUCRESS de Campo Mourão realizou a Mesa Temática 
“Serviço Social em defesa do Direito à Cidade no contexto dos megaeven-
tos”, no Sesc, contando com a presença da representante da Câmara Temá-
tica de Direitos à Cidade: Andrea Braga. 

NUCRESS Umuarama  
No dia 16 de maio, o NUCRESS de Umuarama realizou a Mesa Temática 
“Serviço Social em defesa do Direito à Cidade no contexto dos megaeventos”. 
A apresentação sobre o tema ficou por conta da Assistente Social Isabela 
Gomes Simões. O evento aconteceu no Auditório do INSS da cidade. 

NUCRESS Cascavel
O NUCRESS de Cascavel realizou três encontros em alusão ao Dia do/a Assis-
tente Social, nas cidades de Cascavel e Toledo. No dia 14 e 15 aconteceu um 
encontro de assistentes sociais em Cascavel e Toledo, respectivamente. Já o 
evento do dia 27 de maio foi realizado na UNIOESTE/Toledo e contou com a 
Mesa Temática “Serviço Social em defesa do Direito à Cidade no contexto dos 
megaeventos”, com participação da Assistente Social, conselheira do CRESS/
PR, Renária Moura da Silva. Além da mesa temática, o evento também con-
tou com Fórum de Supervisão de Estágio.

NUCRESS Cornélio Procópio 
O NUCRESS de Cornélio Procópio realizou a comemoração do Dia do/a Assis-
tente Social no dia 27 de maio, onde aconteceu um bate-babo com a Douto-
randa Eliane Lopes, sobre “Exercício Profissional”. A temática do conjunto foi 
abordada pelo Coordenador da Seccional de Londrina, Marcelo Nascimento.

NUCRESS Foz do Iguaçu
No dia 28 de maio, o NUCRESS Foz do Iguaçu realizou no Mini Auditório da 
UNIAMERICA a Mesa Temática “Serviço Social em defesa do Direito à Cidade 
no contexto dos megaeventos”, contando com a Assistente Social Renária 
Moura da Silva para exposição sobre o tema.

NUCRESS Paranavaí
Em comemoração ao Dia do/a Assistente Social, o NUCRESS Paranavaí, em parceria com a UNESPAR, organizou um en-
contro para estudantes e profissionais do Serviço Social. O evento, com realização em 06 de junho, no Mini-Auditório da 
UNESPAR, conta com a Palestra “Serviço Social em defesa do Direito à Cidade no contexto dos megaeventos”, além de um 
encontro com as Supervisoras de estágio do curso de Serviço Social da UNESPAR-Paranavaí. A temática do conjunto foi 
abordada pela assistente social Danielle Gatto da Câmara Temática de Direito à Cidade.

14/05

15/05

16/05

27/05

28/05

06/06

NUCRESS União da Vitória
No dia 15 de maio o NUCRESS de União da Vitória organizou um evento em co-
memoração ao dia do/a Assistente Social com presença de representantes de nove 
municípios da região. A Assistente Social Denize Zanlorenzi, abordou a realidade de 
seu município, General Carneiro, fazendo uma comparação ao valor que é liberado 
para os conjuntos habitacionais e os altos custos que se tem para a construção de 
estádios de futebol. O SINDASP também teve fala no evento.

NUCRESS Pato Branco
O NUCRESS Pato Branco realizou no dia 15 de maio, no Auditório do Sindicato Rural de Mangueirinha,  o 4º Encontro Regio-
nal de Assistentes Sociais. O evento teve como objetivo debater os assuntos relacionados à a Mesa Temática: “Serviço Social 
em defesa do Direito à Cidade no contexto dos megaeventos” e comemorar o dia do/a Assistente Social.

NUCRESS Francisco Beltrão
Em 15 de maio o NUCRESS de Francisco Beltrão realizou também seu evento em comemoração ao Dia do/a Assistente Social 
com a Mesa Temática “Serviço Social em defesa do Direito à Cidade no contexto dos megaeventos”. 

NUCRESS Guarapuava
Em meio à Copa o NUCRESS de Guarapuava realiza, no dia 13 de junho o o encontro em Comemoração ao Dia do/a 
Assistente Social com o tema “Serviço Social em defesa do Direito à Cidade no contexto dos megaeventos”.

13/06



REMETENTE:  Conselho Regional de Serviço Social da 11ª Região (CRESS-PR) – Rua Monsenhor Celso, 154, 13º andar. Centro, Curitiba – PR | CEP 80010-913

Agenda
28 DE jUNho 
Assembleia Geral Ordinária do CRESS/PR – pauta: Eleição dos/as Delegados/as para os Encontros Descentralizado e Nacional

jULho – DATA A DEFINIR
Encontro Descentralizado da Região Sul, em Santa Catarina – local a definir

A jornada de trabalho de 30h semanais sem redução salarial foi garantida pela lei 12.317/2010, após anos de luta, 
mobilizações e articulações políticas do Conjunto CFESS-CRESS em todo o Brasil. No entanto, há uma série de em-
presas e órgãos públicos que não cumprem esta legislação em todo o Brasil, pautando-se em mecanismos legais 
conflitantes, mas que permitem ao empregador a continuidade desta forma de exploração do trabalho. O CRESS/
PR tem lutado junto com a categoria pela efetivação das 30 horas no Paraná e convida a categoria a manter um 
diálogo próximo ao CRESS/PR para sugerir ações voltadas para pressionar o poder público a efetivar este direito.

Entre as ações já realizadas estão: O envio de documento com esclarecimentos sobre a Lei a todos/as emprega-
dores/as orientando à adequação da jornada de trabalho; Envio de ofício a organizadores de editais de concursos 
públicos e divulgação de contratação, com jornada acima de 30 horas, exigindo a aplicabilidade da lei e solicitan-
do alteração de editais; Reuniões diversas com profissionais de setores públicos e privados; Ajuizamento de ação; 
Divulgação em canais de comunicação. Atualmente o CRESS/PR mantém um Observatório das 30 horas no site do 
conselho, atualizando os locais que cumprem esta legislação. 

Luta pelas 30 horas


