
 

 

 
 
Prezados/as companheiros e companheiras dos Núcleos Regionais de Serviço 
Social – NUCRESS do CRESS PR 
 

 

É com imensa satisfação que nos comunicamos e esperamos encontrá-las/los com 

muita disposição para que possamos enfrentar as lutas cotidianas em defesa dos 

direitos sociais e das políticas públicas. 

 

No dia 15/05/2017, iniciamos a gestão Tempo de Resistir: Nenhum Direito a 

Menos, após um histórico processo eleitoral que marcou a participação das/os 

assistentes sociais do Paraná na construção coletiva das propostas de gestão. 

 

Assumimos a gestão em tempos de barbárie e de acirramento da desigualdade 

social e de aumento da pobreza, de uma política econômica de recessão que 

promove o desmonte do sistema público de proteção social e de subordinação 

maior do Estado aos interesses do capital, num contexto adverso, de 

hegemonia do projeto capitalista com violação dos direitos humanos e de 

precarização dos serviços públicos, com incidência direta no cotidiano do 

exercício profissional das/os assistentes sociais. 

 

Apesar das adversidades e ofensivas contra nós trabalhadoras e trabalhadores, 

somos uma categoria de luta e reafirmamos nosso compromisso ético-político 

na defesa intransigente dos direitos humanos, das políticas sociais e do estado 

democrático. A atual conjuntura nos exige unidade e intensificação das 

atividades e lutas coletivas articuladas às entidades representativas da 

categoria, universidades, movimentos sociais e usuários/as. 

 

É neste contexto que o conjunto CFESS/CRESS debate e propõe a política de 

interiorização das ações políticas, compreendendo que a constituição dos 

Núcleos é uma estratégia de aproximação e de mobilização dos/as assistentes 

sociais para as lutas democráticas em defesa da profissão e da qualidade dos 

serviços prestados às/aos usuários/as. 

 

Neste sentido, dentre as propostas de gestão, reafirmamos nosso 



 

 

compromisso com a interiorização das ações e fortalecimento dos Núcleos, 

reconhecendo os NUCRESS  como espaços necessários e fundamentais para 

a articulação e organização da categoria profissional nas lutas coletivas por 

conquistas e direitos sociais e emancipatórios. 

 

É fundamental a continuidade das ações já realizadas pelos NUCRESS para o 

fortalecimento da categoria e instrumentalização dos/as profissionais para o 

exercício da profissão e intensificação dos debates acerca de temas 

emergentes da profissão. 

 

Dessa forma, visando avançarmos nos processos de interiorização das 

atividades do NUCRESS, nos próximos dias faremos contato com as 

Coordenações dos Núcleos para a organização da posse simbólica da nova 

gestão e realização das Plenárias Descentralizadas nas macrorregiões Litoral, 

Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Maringá, Jacarezinho e Umuarama para 

debate e construção coletiva das propostas prioritárias que envolve a 

redefinição da política de anuidade e inadimplência, política de comunicação, 

consulta pública, transmissão das assembleias, realização de plenárias 

descentralizadas e a retomada do processo para a implantação da Seccional 

Cascavel. 

 

Por isso, o processo de escolha da coordenação dos NUCRESS deve ocorrer 

democraticamente com a participação dos/as assistentes sociais engajados/as 

em torno da relevância política destes espaços que deve representar as/os 

profissionais durante o mandato da gestão CRESSPR/Seccionais e CFESS, de 

acordo com o disposto nas Portarias nº 1.675 e 1683/2017. 

 

Assim, dando continuidade ao planejamento de 2017, a segunda reunião de 

pleno ampliado de planejamento com os NUCRESS acontecerá nos dias 30/06 

e 01/07/2017, com preparatório e eleição da delegação que representará os 

CRESS/PR no Encontro Descentralizado da Região Sul e no Encontro 

Nacional do Conjunto CFESS/CRESS que acontecerá de 07 a 10 de 

setembro/2017. 

 



 

 

 

Convocamos a categoria a materializar nosso programa de Gestão, a dialogar 

sobre sua realidade, participarem das agendas de luta em cada município, 

região, espaços ocupacionais, em todo o estado porque é TEMPO DE 

RESISTIR E LUTAR POR NENHUM DIREITO A MENOS! 
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