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EDITORIAL

Esta edição da Revista CRESS em Movimento 
apresenta um panorama das principais ações 
realizadas em 2020 pelo Conselho Regional de 
Serviço Social 11ª Região, quando iniciamos a gestão 
“Unidade da Resistência. Ousadia na Luta” do 
CRESS-PR. Esta direção atuará no próximo triênio 
(2020-2023) e é formada por conselheiras/os 
engajadas/os em defesa da profissão, que trabalham 
em diversos espaços sócio-ocupacionais, de 
diferentes regiões do Estado do Paraná, garantindo 
a diversidade de representação da/do assistente 
social. 

As/os conselheiras/os têm lutado e resistido 
junto com a categoria e as entidades representativas 
da profissão na construção de respostas frente 
às exigências e desafios que a atual conjuntura 
nos impõe. Nossa incidência se materializa no 
enfrentamento e nas lutas do tempo presente: 
na valorização da profissão, no compromisso do 
Serviço Social com a sociedade, em defesa da vida e 
da emancipação humana.

A gestão “Unidade da Resistência e Ousadia 
na Luta” é resultado da unificação das forças do 
campo progressista do Serviço Social paranaense, 
na perspectiva de construir um alinhamento de 
gestão participativa, considerando que o CRESS-
PR é uma autarquia pública com função política 
e administrativa, que viabiliza a orientação e 
fiscalização do exercício profissional, bem como 
assegura a defesa do projeto ético-político da 
profissão, nesse contexto de ataques aos direitos da 
classe trabalhadora.

Assumimos o compromisso de atuar em 
múltiplas ações, que se relacionam diretamente aos 
seguintes eixos programáticos:  

1. Defesa, valorização da profissão, orientação 
e fiscalização;

2. Formação profissional de qualidade;     

3. Defesa das políticas sociais e da seguridade 
social; 

4. Ética e direitos humanos; 

Cress em Movimento: 
Gestão Unidade na Resistência. Ousadia na Luta
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5. Fortalecimento dos movimentos sociais e 
das lutas emancipatórias;

6. Gestão democrática e participativa do 
CRESS-PR.

Assumimos o Conselho em um cenário de 
pandemia global, diante de uma crise sanitária, 
econômica e política. Mesmo neste complexo 
contexto, somos movidos/as pela luta permanente, 
impulsionados/as pelo fortalecimento da 
solidariedade de classe e da atuação coletiva nos 
processos que envolvem os desafios postos para 
a nossa profissão na atualidade. Buscamos, neste 
cenário adverso, a superação das barreiras de 
contato físico e comunicação que a pandemia nos 
impôs. Estabelecemos múltiplas estratégias, de 
contato com a categoria, em que as reuniões on-line 
e plenárias participativas virtuais constituíram-
se em momentos fundamentais de diálogo e 
aproximação com assistentes sociais. 

Destacamos, que, mesmo diante do cenário 
da pandemia, ampliamos significativamente 
a participação de assistentes sociais de todo 
o estado nas frentes de atuação do CRESS-PR.  
Pretendemos continuar a fortalecer e ampliar o uso 

das tecnologias a nosso favor para potencializar 
a aproximação com a categoria, promovendo em 
conjunto com assistentes sociais debates profícuos 
e de aprofundamento democrático. 

Temos como horizonte a convicção de que 
as estratégias coletivas são as únicas que nos 
possibilitarão o fortalecimento necessário para 
continuarmos a defesa das condições éticas e 
técnicas de trabalho, bem como avançarmos na 
agenda política conjunta das e dos assistentes 
sociais. 

Esperamos que juntas e juntos, possamos 
dar continuidade às construções coletivas na 
valorização e fortalecimento dos espaços de 
organização do Serviço Social, bem como construir 
alternativas e estratégias que correspondam aos 
desafios do nosso tempo presente. Mesmo em 
tempos difíceis, nossas metas nunca deixarão de ser 
ousadas, pois somos uma profissão forjada sempre 
na resistência e na luta!

Gestão “Unidade na Resistência. 
Ousadia na Luta”

CONSELHEIRA-PRESIDENTA ANDREA BRAGA
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No âmbito do CRESS, chega-se ainda o 
questionamento de uma parcela da categoria 
com a seguinte indagação: “mas por que tenho 
que pagar anuidade?”

Parte da categoria ainda desconhece 
a natureza e o sentido do pagamento. É 
importante apresentar que a anuidade é um 
tributo obrigatório que o Estado instituiu 
para viabilizar a fiscalização do exercício 
profissional de várias categorias. Ao delegar 
aos conselhos de profissão regulamentada a 
ação inerente do Estado, que é a de fiscalização, 
essa anuidade constitui a base financeira do 
Conjunto CFESS-CRESS.

Para além de um tributo obrigatório, 
sobre a anuidade que se constitui receita, o 
Conselho possui responsabilidades passíveis 
de penalidades perante órgãos de controle, tais 
como Tribunal de Contas do Estado e da União, 
portanto, é impedido de abrir mão de receitas. 

Uma das distinções do Serviço Social 
das demais categorias profissionais no País 
é que a definição do patamar da destinação 

dos recursos financeiros advindos destas 
anuidades é decidida democraticamente no 
fórum máximo de deliberação da categoria, 
os Encontros Nacionais (que definem o valor 
com patamar mínimo e máximo da anuidade 
em território nacional) e nas assembleias do 
CRESS-PR (definindo o valor da anuidade no 
estado do Paraná). 

Destarte, é com esse recurso que o 
Conjunto desempenha a fiscalização do 
exercício profissional, para fortalecer a 
profissão de assistente social, como profissão 
regulamentada e, por consequência, o projeto 
ético-político do Serviço Social.

Isso possibilita à categoria ser 
reconhecida e respeitada pela sociedade, pois 
os conselhos têm entre suas ações precípuas a 
defesa de melhores condições éticas e técnicas 
para o exercício profissional, bem como de 
reafirmar a democracia com a socialização 
da participação política, da cultura e da 
riqueza produzida coletivamente; dos direitos 

Congelamento da 
Anuidade pelo 
4º ano consecutivo:

por que as/os Assistentes 
Sociais pagam a anuidade?

A luta por um 
Serviço Social forte 

depende de nós!
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humanos como estratégia para a construção 
de nova ordem social emancipatória.

Enquanto autarquias públicas, o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais de Serviço 
Social (CFESS e CRESS) são órgãos normativos 
que atuam na defesa do exercício da profissão 
de assistente social, regulamentada pela 
Lei nº 8.662/93. Como em toda profissão 
regulamentada, a anuidade é um tributo 
obrigatório.

Além de ser responsável pelo registro 
como requisito indispensável à atuação 
profissional, os Conselhos Regionais têm como 
função precípua a fiscalização do trabalho 
profissional, com vistas à defesa da profissão 
através da garantia de condições técnicas 
e éticas. Sempre atuando na perspectiva 
de fortalecimento do Serviço Social como 
profissão comprometida com valores e 
princípios democráticos, com atuação na 
luta pela ampliação e efetivação dos direitos 
humanos, em suas dimensões política, social e 
econômica.

Os recursos financeiros do CRESS-PR 
permitem:

Orientar, fiscalizar, disciplinar e defender o 
exercício da profissão de assistente social; 

Construir ações políticas em defesa da 
categoria e da sociedade; 

Realizar seminários e demais eventos gratuitos 
de formação permanente para a categoria; 

Confeccionar materiais gráficos, brochuras, 
revistas, manifestos de divulgação na defesa 
da profissão e da sociedade; 

Apoiar as lutas sociais no combate a toda forma 
de opressão, dominação e discriminação, 
com vistas à defesa dos direitos humanos, da 
democracia, da autonomia e da liberdade; 

Atender adequadamente à categoria 
profissional e à sociedade, primando pelo bom 
funcionamento institucional.

A gestão do CRESS-PR “Unidade na 
Resistência, Ousadia na Luta”, reconhece e 
respeita as particularidades da categoria e 
as dificuldades enfrentadas no período de 
crise. É preciso intensificar o debate sobre 
as condições de trabalho da categoria, mas 
estabelecer a importância de diálogo ampliado 
com assistentes sociais sobre o significado da 
anuidade.  

Enfatiza-se que um Conselho de classe 
forte e atuante, somente é possível com 
uma estrutura administrativa e financeira 
adequada, que dê suporte às suas ações legais e 
políticas nas diversas frentes de atuação. 

Destacamos que este é o quarto ano 
consecutivo que é mantido o valor congelado 
da anuidade do CRESS-PR. Esta medida é 
possível graças ao planejamento responsável, 
com adoção de novas estratégias de 
economicidade, sem perder em qualidade nas 
ações desenvolvidas no conselho. Buscamos 
permanentemente assegurar a transparência 
dos gastos nas frentes de trabalho e apresentar 
a saúde financeira do CRESS-PR. Ainda, 
adequar a previsão de despesas à expectativa 
de receitas, estabelecendo um plano de 
contingência. 

Uma das iniciativas para diminuir 
os custos do conselho é a produção deste 
material virtual de qualidade, buscando 
novas estratégias de ampla divulgação 
para a categoria, por meio de campanhas 
nas redes sociais e recursos de mídias. A 
exemplo, a Revista CRESS em Movimento 
não terá a produção gráfica impressa, para 
diminuição de gastos e valorização de práticas 
ambientalmente sustentáveis.

Seguimos juntas e juntos na construção 
de um CRESS mais forte! O CRESS é de todas/
os nós!

Gestão “Unidade na Resistência. 
Ousadia na Luta”

CONSELHEIRA-PRESIDENTA ANDREA BRAGA
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Quem Somos 
CRESS-PR

CONSELHO FISCAL:

Presidenta: 
Andrea Luiza 

Curralinho Braga

Vice–Presidenta: 
Sandra Mancino

Gestão “Unidade na Resistência. Ousadia na Luta” – 2020/2023

1ª Secretária: 
Priscila Brasil

1ª Tesoureira:
Jucimeri Isolda 

Silveira

2ª Tesoureira: 
Ilda Lopes Witiuk

2ª Secretária: 
Jackson Michel 

Teixeira da Silva

Deby Caroline 
Eidam de Almeida

Denise Ratmann 
Arruda Colin

Edilaine Costa 
Aguirre

http://www.cresspr.org.br/site/
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Suplentes:

Márcia Helena 
Carvalho Lopes

Cristiane 
Gonçalves de 

Souza

José Lucas Januário 
de Menezes

Christiani Cassoli 
Bortoloto Lopes

Marcelo 
Nascimento de 

Oliveira

Josiane Alves de 
Almeida Caçador

Rosangela A. 
de Souza Costa 

Andrean

Adrieli Volpato 
Craveiro
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Seccional Londrina

Gestão 
“Assistentes 

Sociais: 
Resistência é 

Movimento” – 
2020/2023

Suplentes:

Coordenadora: 
Liana Lopes Bassi

Juliana Rodrigues 
da Cruz Santos

Tesoureira: 
Tatiane Monteiro 

Caldeira

Maria Edna Chagas 
Silva

Secretária: 
Luana Garcia 

Campos

Andreliane Godoy 
Maistrovicz
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Seccional Cascavel

Gestão 
“Mobilização e 

Resistência”  
2020/2023

Suplentes:

Coordenadora: 
Edyane Silva de 

Lima 

Rogério Angelo da 
Silva

Tesoureira: 
Ester Taube 

Toretta

Maria Geusina da 
Silva

Secretária: 
Suzani Gabriel 
Sartori Fillus

Monica Gomes
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Colegiados dos 
NUCRESS

2020/2023
Clique aqui e conheça a 
abrangência dos NUCRESS

SEDE DE CURITIBA

Cornélio Procópio

José Aguiar Crema Borges – CRESS 11.293  |  Eliane Cristina Lopes – CRESS 900  |  Mariza de Lourdes Novi Vieira – 

CRESS 759  |  Luiz Henrique Michelato – CRESS 10.830  |  Adriana Ferreira de Mello – CRESS 2818  |  Marcos Batista 

da Silva – CRESS 11.894.

Guarapuava

Ana Luiza Santos – CRESS 12.288  |  Francieli Marques Coelho da Silva – CRESS 8.449  |  Jaqueline Carvalho dos 

Santos – CRESS 12.280  |  Lucinei das Graças Pedroso – CRESS 8.365  |  Tania Pacheco Paz – CRESS 11.891  |  Thalyta 

Forquim Buco – CRESS 8.506.

http://www.cresspr.org.br/site/mapa/


11

CRESS-PR EM MOVIMENTO - FEVEREIRO DE 2021

Irati

Karla Aparecida Juctchechen – CRESS 13.064  |  Marcelo Bach – CRESS 12.341  |  Mariane Lukavy – CRESS 8.634  |  Paula 

Basílio Alves Ribeiro – CRESS 8.660  |  Ronisi de Oliveira Lutz – CRESS 13.114  |  Solange Jeremias dos Santos – CRESS 

2.379.

Jacarezinho

Litoral

Ana Lúcia Stefaniack – CRESS 11.545  |  Douglas Domingos Camilo – CRESS 12.250 | Dulcilene Pires Cardoso Tonon 

– CRESS 4.390 | Jaqueline Rovigatti de Almeida – CRESS 8.100 | José Ricardo de Souza – CRESS 8.724 |  Solange Alves 

dos Santos de Souza – CRESS 7.224.

Ana Perla Galvão da Silva – CRESS 9.398  |  Ane Bárbara Voidelo – CRESS 5.337  |  Carla Andréia Alves da Silva – 

CRESS 5195  |  Larissa Bastos – CRESS 11.211  |  Michael Gonçalves Cordeiro – CRESS 13.279  |  Renata Victoria Pons 

– CRESS 9.565.
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Ponta Grossa

Adriano Roberto dos Santos – CRESS 11.771   |  Agatha Tullio – CRESS 12.824    |  André Henrique Mello Correa – 

CRESS 13.219   |  Karen Cristina de Souza da Conceição – CRESS 11.040    |  Marcia Hilgemberg Elias – CRESS 2.311    |  
Thais Cristina dos Santos – CRESS 10.718.

Telêmaco Borba

União da Vitória

Bianca Gonçalves Carneiro Rodrigues – CRESS 11.998  |  Daniele Cristina Vicentini – CRESS 10.954  |  Danielly 

Francine da Silva – CRESS 10.749  |  Lucimara Caires Moraes – CRESS 10.801  |  Neuza Maria de Freitas – CRESS 4.246  
|  Valdirene Moreira Torrecilha – CRESS 10.759.

Jéssica Crisciane Sobanski – CRESS 11.315  |  Joellen Aparecida Theodoro – CRESS 11.019  |  Josyana Aparecida 

Ferreira da Silveira – CRESS 12.414   |  Larissa Giani Batalha Mello – CRESS 6.792  |  Michele Aparecida Tesluk – 

CRESS 5.470  |  Veridiane Fagundo de Oliveria – CRESS 8.858.
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SECCIONAL DE LONDRINA

Apucarana

Ana Paula de Araújo Silva – CRESS 6.666  |  Jamile Coutinho de Freitas – CRESS 7.820  |  Vânia Aparecida Alves – 

CRESS 9.255  |  Simoni Andrea Brugnolo Rosa – CRESS 8.791  |  Kelly Cristina Rodrigues Pesce – CRESS 9.224  |  Aline 
Tassiara Marques da Cunha – CRESS 11.934.

Cianorte

Ivaiporã

Charles Padilha Ramos – CRESS 12.687  |  Giovana Lima Guidelli – CRESS 12.931  |  Israel de Moraes – CRESS 13.422  |  
Leonardo Carvalho de Souza – CRESS 12.802  |  Patricia Mendes Pattaro Andreassi – CRESS 10.827  |  Selfa Barbosa 
Vilela – CRESS 9.535.

Edilene Aparecida da Silva Fitz – CRESS 12.196  |  Claudiana Tavares da Silva Sgorlon – CRESS 6.709  |  Edinaura Luza 
– CRESS 13.467  |  Karen Aparecida Vanzelli Martins – CRESS 12.249  |  Ludimila Aparecida Martins Bueno – CRESS 

12.024  |  Vanessa Rombola Machado – CRESS 9.401.
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Maringá

Ana Carolina Gilgen – CRESS 12.889  |  Carina Suelen de Carvalho – CRESS 8.752  |  Fernando Henrique Rodrigues 

– CRESS 9.540  |  Gisele Mackert – CRESS 7.512  |  Michelli Rodrigues Ferreira Rigonato – CRESS 7.241  |  Valdirene 

Aparecida Scodro Peixoto – CRESS 11.893.

Paranavaí 

Sueli Godoi – CRESS 4.862  |  Giverson Gonçalves Bonfim – CRESS 10.164  |  Francilene Bernardo Cordeiro – CRESS 

11.779  |  Terezinha Maria Wolff – CRESS 4.601  |  Kátia Molina Fernandes – CRESS 7.614  |  Piedra dos Santos Roza – 

CRESS 13.324.
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SECCIONAL DE CASCAVEL

Campo Mourão

Maria Aparecida dos Santos – CRESS 9.155 |  Andressa Ferreira Peterlini – CRESS 12.662 |  Renata Teixeira de 

Castro – CRESS 5.891 |  Amanda Marques Rufino – CRESS 13.356 |  Josiane Leal de Souza – CRESS 13.029 |  Elton Moura 

Santos – CRESS 6.226.

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

Aline Ferreira Braz – CRESS 9.967 |  Sergio Luiz Gondanski da Silva – CRESS 11.986 |  Tatiana da Silva Lopes – CRESS 

11.335 |  German Ariel Oliva – CRESS 11.780 |  Luciana Rocha Lourenço dos Santos – CRESS 9.125 |  Vera Lucia Izidoro 

Mariano de Oliveira – CRESS 7.050.

Kelsen Aline Kassburg – CRESS 7.505 |  Lucas Henrique de Lima Marques – CRESS 13.340 |  Marindia do Amaral da 

Silva Correa – CRESS 12.852 |  Neiva Dioni Sandri Eichelberger – CRESS 13.157 |  Sara de Souza Arnauts – CRESS 12.835 
|  Talita Lúcia Lamb – CRESS 6.500.
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Pato Branco

Daniel Regis Oliveira – CRESS 9.693  |  Ivana Aparecida Weissbach Moreira – CRESS 5.780  |  Marilucia Cyrino 

Rodrigues – CRESS 4.140  |  Vilmar da Silva – CRESS 6.241  |  Leiziane Ferreira dos Santos – CRESS 6.306  |  Jesica de 

Mello – CRESS 8.876.

Toledo

Umuarama

Fernanda Celant de Souza – CRESS 11.443  |  Isabel Dias Fuentes – CRESS 11.555  |  Jéssica Renata de Souza – CRESS 

9.708  |  Lilian Baller – CRESS 12.342  |  Natalia Raquel Niedermayer – CRESS 12.458  |  Odete Ribeiro Cardoso – CRESS 

13.042.

Marisa Eliete do Nascimento – CRESS 2.212  |  Juliana Firmino Fonzar – CRESS 9.747  |  Elizabeth de Souza Carvalho 

Gomes – CRESS 11.593  |  Elidiamara Simões Nunes – CRESS 7.294  |  Ariane Brito da Silva – CRESS 11.435  |  Fernanda 

Martins Rosa – CRESS 11.219.
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Comissão Permanente de Inscrição e Cadastro
Esta Comissão é composta por Conselheiras/os e trabalhadoras/

es do CRESS, que têm o objetivo de analisar pedidos de inscrição, 
transferências de inscrição, apostilamento do nome e cancelamento 
de inscrição, reinscrição, registro e cancelamento de pessoa jurídica, 
entre outras demandas pertinentes do setor. Esta comissão analisa 
o conteúdo documental dos pedidos encaminhados ao Conselho 
para estarem em condições de serem deferidas e, posteriormente, 
homologadas em reunião de diretoria. Saiba mais 

Comissão Permanente de Ética 
Esta Comissão regimental é composta por Conselheiros/as e 

por profissionais da base. Seu papel é analisar denúncias de possíveis 
infrações éticas cometidas por assistentes sociais no exercício 
profissional, que chegam pelo site, pelo correio, na sede ou seccionais. 
O CRESS ao receber a denúncia analisa se ela preenche os requisitos, 
ou seja, contém os dados do denunciado/a, do/a denunciante e o 
relato descritivo dos fatos, bem como provas a apresentar.  A CPE em 
seguida, analisa o fato relatado, se há ou não indício de infração ética. 
Havendo, é analisado qual ou quais artigos e princípios do Código de 
Ética em tese foram violados. Havendo ou não indícios de infração, a 
Comissão elabora seu parecer e encaminha para o Pleno. Encerra-se 
aí o papel desta Comissão.  Uma vez acatado em Pleno o parecer da 
Comissão Permanente de Ética, é aberto o processo ético, para o qual 
é instaurada uma Comissão de Instrução de Processo Ético, prevista 
no Código Processual de Ética. Saiba mais 

Comissões Permanentes

As Comissões Permanentes são espaços que reúnem conselheiras/
os e membros da base indicadas/os pelo Conselho, com o objetivo 
de promover reflexões, debater e subsidiar conteúdos e respostas 
relacionadas às demandas das áreas de Ética Profissional, Inscrição 
e Cadastro, Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional, 
Comunicação, Trabalho e Formação Profissional.

http://www.cresspr.org.br/site/comissoes-permanentes/inscricao_cadastro/
http://www.cresspr.org.br/site/denuncia-etica-e-desagravo/
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Comissão Permanente de Orientação e 
Fiscalização (COFI)

Esta Comissão é composta por Conselheiros/as, Agentes 
Fiscais e membros de base, que se reúnem para analisar, discutir e 
deliberar sobre demandas relacionadas à orientação e fiscalização 
do exercício profissional. Enquanto ação precípua do Conselho, tem 
como finalidade o encaminhamento de ações em defesa e valorização 
da profissão, defesa das condições técnicas e éticas do exercício 
profissional e orientação e fiscalização do exercício profissional do/a 
assistente social. Saiba mais

Comissão Permanente de Trabalho e Formação 
Profissional

Esta Comissão é composta por conselheiros/as e por 
representantes da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social (ABEPSS), da Executiva Nacional de Estudantes de 
Serviço Social (ENESSO), de Unidades de Formação Acadêmica (UFAs), 
supervisores/as acadêmicos/as e de campo e demais assistentes 
sociais interessados/as. Tem como objetivo promover o debate em 
defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade em Serviço Social, 
referenciado nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS (1996) e em 
conjunto com o Fórum Nacional em defesa da formação e do trabalho 
com qualidade em Serviço Social. Saiba mais

Comissão Permanente de Comunicação

Esta Comissão é composta por Conselheiros/as, representante 
da ENESSO e da base e têm o objetivo de discutir as demandas da 
comunicação, orientada pela Política Nacional de Comunicação do 
Conjunto CFESS/CRESS. Desenvolve ações que visam: diálogo direto 
com a categoria, dar visibilidade à atuação do Conselho, mobilizar a 
categoria para a defesa de políticas públicas, atender demandas dos 
NUCRESS, seccionais e Sede em suas atividades, entre outras. Saiba 
mais

http://www.cresspr.org.br/site/conheca-a-cofi/
http://www.cresspr.org.br/site/comissao-permanente-de-trabalho-e-formacao-profissional/
http://www.cresspr.org.br/site/comissoes-permanentes/comissao-de-comunicacao/
http://www.cresspr.org.br/site/comissoes-permanentes/comissao-de-comunicacao/
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Câmara Temática de Direito à Cidade

É um espaço permanente de discussão teórica, produção 
científica e articulação da defesa de políticas públicas, com o 
objetivo de construir e implementar a inclusão socioespacial e a 
gestão democrática das cidades, promovendo reformas de fundo que 
contribuam para que se reverta a histórica exclusão socioespacial e 
para a promoção da existência de cidades mais justas no nosso país. Se 
caracteriza no fortalecimento de alianças estratégicas e aproximação 
com a sociedade civil organizada, nos espaços dos movimentos sociais, 
ongs, cooperativas, poder público. Saiba mais 

Câmara Temática de Assistência Social

É um espaço de fortalecimento ético-político no exercício 
profissional de assistentes sociais que atuam no campo da Política 
da Assistência Social. Sua atuação ocorre com vistas à garantia da 
qualidade dos serviços públicos prestados e na defesa de direitos, no 
campo do Sistema Único de Assistência Social, à população e busca 
pautar suas ações em perspectivas que tratem a assistência social 
como um instrumento de transformação e emancipação sociais, 
diminuindo a desigualdade e caminhando rumo à equidade social. 
Saiba mais

Câmaras Temáticas

As Câmaras Temáticas são espaços de organização política da categoria, 
instituídos com o objetivo de promover debates, trocas de experiências 
e discussões pertinentes ao Serviço Social em cada uma das áreas 
temáticas (Assistência Social, Direito à Cidade, Direitos Humanos, 
Sociojurídico, Saúde, Previdência Social, Educação), para subsidiar as 
ações e encaminhamentos do Conselho. Cada Câmara se reúne uma vez 
por mês e é aberta à participação de profissionais assistentes sociais, 
estagiários/as e estudantes de Serviço Social. Saiba mais
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http://www.cresspr.org.br/site/comissoes-tematicas/comissao-de-direito-a-cidade/
http://www.cresspr.org.br/site/comissoes-tematicas/comissao-assistenciasocial/
http://www.cresspr.org.br/site/comissoes-tematicas/
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Câmara Temática de Previdência Social

É um espaço que foi criado a partir da necessidade de atender 
às demandas de profissionais do Serviço Social que ingressaram 
no trabalho no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Sua 
atuação tem sido com o objetivo de estudar e discutir as questões 
relacionadas à área para dar suporte a estes/estas profissionais. Saiba 
mais

Câmara Temática de Saúde

É um espaço que tem o objetivo de fortalecer o trabalho das/
dos assistentes sociais na saúde e a defesa do Sistema Único de Saúde 
(SUS) universal.  Sua atuação segue os “Parâmetros para Atuação de 
Assistentes Sociais na Saúde” visando, entre outros, o subsídio às 
lutas pela ampliação da presença de assistente sociais nas instituições 
responsáveis pelas políticas; a qualificação do atendimento oferecido 
à população e das condições de trabalho do/da assistente social; 
construção de novas políticas determinadas pela conjuntura, na 
perspectiva da Reforma Sanitária; a superação da lógica produtivista 
presente na gestão das políticas sociais. Saiba mais 

Câmara Temática de Educação

É um espaço criado para discussão da atuação 
de assistentes sociais na Educação, promovendo 
estudos e pesquisas nos campos de atuação 
alinhando as ações profissionais ao projeto ético-
político da categoria. Esta Câmara também propõe 
a incidência política junto aos órgãos sociais afins 
para ampliação do reconhecimento do papel da/o 
assistente social na área, bem como a defesa da 
garantia de direitos. Saiba mais
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http://www.cresspr.org.br/site/comissoes-tematicas/comissao-previdencia-social/
http://www.cresspr.org.br/site/comissoes-tematicas/comissao-previdencia-social/
http:/www.cresspr.org.br/wp-content/uploads/2009/08/PARAMETROS-AS-NA-SA%C3%9ADE-VERS%C3%83O-FINAL.pdf
http:/www.cresspr.org.br/wp-content/uploads/2009/08/PARAMETROS-AS-NA-SA%C3%9ADE-VERS%C3%83O-FINAL.pdf
http://www.cresspr.org.br/site/comissoes-tematicas/comissao-de-saude/
http://www.cresspr.org.br/site/comissoes-tematicas/comissao-de-servico-social-na-educacao/
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Câmara Temática Sociojurídico

É um espaço criado para desenvolver ações que 
potencializem o projeto ético-político nas áreas que compõem 
o campo sociojurídico: Tribunal de Justiça, Ministério Público, 
Núcleos de Prática Jurídica, Defensoria Pública, Medidas 
Protetivas e Socioeducativas, Sistema Penitenciário. Ações 
como: mobilização da categoria quanto aos temas sociojurídicos; 
produção de documentos e formas de socialização de 
informações; indicar a necessidade de ações políticas especificas 
à direção do CRESS e COFI, contribuindo conjuntamente para a 
construção de estratégias, entre outras. Saiba mais

Câmara Temática de Direitos Humanos

É um espaço criado para fazer frente aos inúmeros desafios 
aos direitos humanos impostos pela globalização neoliberal, 
com o acirramento das crises econômica, social, cultural, ética 
e política. Enfrentamento feito a partir de ações com dimensão 
política nos espaços de participação e de controle social. A 
atuação da CT, durante toda a sua trajetória, tem como “foco a 
defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio 
e do autoritarismo, princípios fundamentais do Código de Ética 
dos/as assistentes sociais.” (Daraci Rosa dos Santos e Elza Maria Campos 

- artigo A dimensão política nas ações da Câmara Temática de Ética e Direitos 

Humanos do CRESS-PR).  Saiba mais

http://www.cresspr.org.br/site/comissoes-tematicas/camara-socio-juridica/
http://www.cresspr.org.br/site/comissoes-tematicas/comissao-de-direitos-humanos/
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Inscrição e Cadastro

Contamos, no CRESS-PR, com 13.636 
assistentes sociais inscritos/as e 8.393 
profissionais ativas/os. Profissionais 
que atuam em diversos espaços sócio-
ocupacionais, especialmente nas políticas 
sociais na esfera municipal e em organizações 
da sociedade civil.  Em 2020, tivemos 410 novas 
inscrições, 31 transferências recebidas, 18 
transferências realizadas para outros CRESS e 
194 cancelamentos de registro.

Orientação e Fiscalização 
Profissional

O serviço de orientação e fiscalização, até 
30 de outubro de 2020, realizou 52 visitas de 
orientação e fiscalização com 66 profissionais 
visitados, realizou 489 orientações por e-mail 
e 609 por telefone e whatsapp. Constam 176 
processos de orientação e fiscalização em 
andamento, sendo que só em 2020, foram 
instaurados 66 novos processos e encerrados 
outros 85. Até o momento, foram realizadas 

Resultados 
das ações 

finalísticas 
em 2020

O cenário de pandemia de Covid-19 impôs a nós e a todos e todas 
várias limitações, que impactaram em nossas ações, mas em nenhum 
momento nos impediu de cumpri-las.  Seguimos com nossa função 
precípua de fiscalizar, defender e orientar o exercício profissional 
das/dos assistentes sociais do Paraná, em defesa dos direitos de todos 
e todas. Entendemos que, em momento tão adverso como o atual, se 
faz mais urgente termos um número maior de profissionais na luta 
conosco, sermos ainda mais atuantes nos serviços de orientação e 
fiscalização, nas denúncias éticas, nos desagravos públicos.  
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11 reuniões com profissionais, 3 orientações a 
discentes e outras 233 reuniões com as demais 
instâncias do CRESS. Ao todo, 1.562 assistentes 
sociais foram alcançadas/os com as ações de 
orientação e fiscalização. 

Desagravo Público

Tramitam nesse Conselho 11 processos 
de pedidos de desagravos públicos, sendo 
que no corrente ano ingressaram 08 novas 
solicitações. Estes processos seguem em 
tramitação sem suspensão, conforme Portaria 
CRESS-PR nº 1990/2020.

Ética Profissional

Este Conselho tem 37 processos éticos e 
disciplinares, sendo que em 2020 ingressaram 
18 novas denúncias éticas. Só neste ano, já 
foram realizados 10 julgamentos éticos. Em 
razão da pandemia de Covid-19 e com base 
no Parecer Jurídico do CFESS nº 28/2020, 
Resolução CFESS nº 940/2020, Portarias 
CRESS nº 1975/2020, 1983/2020 e 1999/2020, o 
andamento dos processos éticos e a aplicação 
das penalidades seguem suspensas, até que 
sejam promulgadas novas orientações das 
autoridades sanitárias e do Conselho Federal 
de Serviço Social.

410               inscrições no CRESS-PR

1.164            ações orientação e fiscalização

1.562            assistentes sociais atendidas/os 

                      com orientações e fiscaliza

18                  novos processos éticos abertos

10                  julgamentos éticos realizados

NÚMEROS

http://www.cfess.org.br/arquivos/2019CfessCEP-Trilingue-Site.pdf
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Diante do desafio imposto pela pandemia de Covid-19, exigindo o 
distanciamento social, nos reinventamos e nos reorganizamos para 
continuarmos nossas atividades neste ano tão atípico. Buscamos o 
estar juntos e juntas, propondo sempre a reflexão, o compartilhar e 
o construir novas estratégias diante da realidade que se apresentou. 
Este caminhar passou a ser essencialmente virtual, perdemos o 
corpo a corpo, o olho no olho, que tanto nos fortalecem, mas também 
aprendemos muito com diferentes formatos virtuais para nossas ações, 
lutas e encontros. 

Virtualmente, realizamos nossos encontros Estadual, Regional 
Descentralizado da Região Sul, Plenária Nacional; fizemos Rodas 
de Conversa; Lives; Oficinas, Seminários; Eleições. Em cada um 
deles, abordamos a pandemia; nossa atuação profissional; Reforma 
Administrativa; o direito à Cidade e à terra; políticas públicas; violência 
contra a mulher; diversidade de gênero; defesa de direitos humanos, 
sociais e econômicos. Todas questões com as quais nós assistentes 
sociais atuamos cotidianamente, foram pautadas, refletidas, debatidas. 
Resistimos.

Ações realizadas
UM POUCO DE 

TUDO O QUE 
FIZEMOS

CONFIRA A SEGUIR ALGUMAS DESTAS AÇÕES.
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Entre 30 de julho e 01 de agosto, 
realizamos o Encontro Estadual do CRESS-PR. 
Nossa primeira experiência na realização de 
um encontro virtual. E obtivemos resultados 
muito positivos. Contamos com a participação 
de mais de 800 profissionais e estudantes de 
Serviço Social discutindo e deliberando sobre 

a profissão no contexto da Covid-19, do pós-
pandemia e do avanço do ultraliberalismo. 
Foram realizados debate e oficinas para 
deliberações de ações para 2020/2023. Este 
alcance só foi possível devido ao processo de 
construção coletiva do Encontro, contando 
com a participação da base. Leia aqui

ENCONTROS E PLENÁRIAS

Encontro Estadual CRESS-PR

Em agosto, entre os dias 20 e 22, 
participamos do Encontro Descentralizado 
da Região Sul, sediado virtualmente pelo 
CRESS-SC.  O formato virtual foi um grande 
sucesso permitindo, apesar dos seus limites, 
a participação de profissionais que não podem 
comparecer ao presencial.  Com isso, neste 
Encontro definiu-se que o Descentralizado 
Região Sul será sediado pelo CRESS-PR e, 
se a pandemia já tiver acabado, o formato 
presencial deverá ser integrado ao virtual. 
Neste encontro tiramos 107 propostas nos 
eixos de Comunicação, Formação Profissional 
e Relações Internacionais, Seguridade Social, 

Ética e Direitos Humanos, Administrativo/
Financeiro e Orientação e Fiscalização, as quais 
foram levadas, em outubro, para a Plenária 
Nacional. Leia aqui

Descentralizado da Região Sul 

http://www.cresspr.org.br/site/encontro-estadual-cress-pr-destaca-a-escuta-e-a-participacao-da-categoria/
http://www.cresspr.org.br/site/resultado-do-encontro-descentralizado-fortaleceu-regiao-sul/
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Plenária Nacional Conjunto 
CFESS/CRESS

Em outubro, levamos as 
propostas de ações para 
2020/2023 que foram 
tiradas no Encontro Estadual 
e no Descentralizado 
Região Sul para a Plenária 

Nacional realizada pelo CFESS, nos dias 2, 3 e 4. 
Durante os três dias, mais de 300 profissionais, 
estudantes, representantes da ENESSO e da 
ABEPS, participaram de discussões dos eixos 
que compõem a agenda política e bandeiras 
de luta para o próximo triênio, identificando 
os diversos desafios sobre políticas públicas, 
acesso a direitos e liberdades democráticas. 
O nosso grande desafio é implementar essa 
agenda política em convergência com as 

propostas da Carta Programa da gestão e 
mobilizar toda a categoria, para que essas 
deliberações sejam implementadas nos 
espaços sócio-ocupacionais. Leia aqui

Plenária Estadual do Plano de 
Metas 
Nosso Plano de Metas e Proposta Orçamentária 

2021 foi apresentado em Plenária Estadual virtual, 
nos dias 9 e 10 de novembro. O documento com 176 
deliberações e 323 ações foi construído em processo 
coletivo, por meio de discussões com a base no nosso 
Encontro Estadual, no Descentralizado Região Sul e 
na Plenária Nacional. Durante a Plenária do Plano 
de Metas, os praticantes tiraram dúvidas, em ação 
democrática e transparente. Leia aqui matéria sobre 
a Plenária e aqui o Plano de Metas 2021.

http://www.cresspr.org.br/site/plenaria-nacional-do-cfess-cress-agenda-politica-nacional-esta-definida-agora-e-mobilizar-a-categoria-para-que-seja-implementada-no-cotidiano/
http://www.cresspr.org.br/site/participantes-da-plenaria-estadual-sobre-o-plano-de-metas-2021-falam-sobre-o-evento/
http://www.cresspr.org.br/site/wp-content/uploads/2021/02/PLANO-DE-METAS-2021.pdf
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II Encontro Regional de 
Assistentes Sociais do Vale do 
Ivaí 
Para discutir os ataques aos direitos 

sociais que estão impactando tanto as 
condições de vida da classe trabalhadora 
quanto as condições de trabalho das/dos 
assistentes sociais, realizamos o II Encontro 
Regional de Assistentes Sociais do Vale do Ivaí 
– O neoconservadorismo, as contrarreformas 
neoliberais e as consequências para os serviços 
públicos. Foram abordados temas como a 
retirada de direitos e a subalternização da 
classe trabalhadora; retrocessos na política de 
Assistência Social promovido pelo desmonte 
de políticas públicas; falta de investimento 
em formação continuada como estratégia de 
enfraquecimento das categorias e dos serviços 
públicos.  Leia aqui 

Os impactos da Pandemia no 
cotidiano profissional da/o 
Assistente Social. 
As rodas de conversa sobre “Os impactos 

da pandemia de Covid-19 na atuação das/os 
assistentes sociais” foram realizadas durante 
todo o segundo semestre de 2020, pelas nossas 
seccionais e NUCRESS.  A grande participação 
mostrou o êxito destes encontros, que 
tiveram o objetivo de ser um espaço de troca 
de experiências e aquisição de informações 
trazidas pelos e pelas palestrantes convidadas/
os, dando subsídios para atuação profissional 
nesta nova realidade de pandemia. Com isso, 
buscamos aproximar a base das instâncias de 
organização do CRESS-PR.  

Selecionamos algumas destas Rodas.
Para saber mais, clique nas imagens.

RODAS DE CONVERSA

http://www.cresspr.org.br/site/ii-encontro-regional-do-vale-do-ivai-debateu-o-avanco-das-contrarreformas-e-a-destruicao-dos-direitos-sociais/
http://www.cresspr.org.br/site/roda-de-conversa-abre-espaco-de-fala-e-escuta-para-profissionais-de-15-municipios-do-vale-do-ivai/
http://www.cresspr.org.br/site/ii-encontro-regional-do-vale-do-ivai-debateu-o-avanco-das-contrarreformas-e-a-destruicao-dos-direitos-sociais/
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Violência contra mulher e o 
trabalho do/a Assistente Social
A roda de conversa “Violência contra 

mulher e o trabalho do/a Assistente Social”, 
realizada em 15 de outubro, colocou em debate 
temas como: as estruturas sociais e estatais 
que envolvem esse fenômeno, inclusive as 
violências institucionais que as mulheres 
sofrem quando procuram os serviços de 
segurança pública; experiências profissionais 
no município, abordando a realidade 
de interior, as dificuldades enfrentadas 
cotidianamente, especialmente, devido à falta 
de um fluxo de atendimento; falta de fluxos e 
serviços específicos para as mulheres vítimas 
de violência, falta de estrutura de serviços 
para atendimento, violência estrutural e 

Clique nas imagens ao 
lado para saber mais 
sobre estas Rodas de 

Conversa.

Em parceria com o Conselho Regional de Psicologia e a Associação 
Brasileira de Psicologia Social (APRAPSO), realizamos, em 25 de 
setembro, a Roda de Conversa “Os desafios do trabalho na Política 
de Assistência Social em tempos de pandemia.” O objetivo foi 
fomentar o diálogo com as categorias profissionais sobre os desafios 
enfrentados e contribuições sobre as novas formas de atuação.

Os desafios do trabalho na política de 
Assistência Social em tempos de pandemia

aumento significativo além do agravamento 
das situações de violência contra a mulher.  
Leia aqui 

https://www.facebook.com/263705570374169/posts/3360671534010875/
https://www.facebook.com/263705570374169/posts/3403314023079959/
http://www.cresspr.org.br/site/as-praticas-profissionais-diante-do-aumento-da-violencia-contra-a-mulher-foi-tema-de-roda-de-conversa-em-irati/
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As políticas públicas no 
contexto da pandemia 

A Roda de 
Conversa “As políticas 
públicas no contexto 
da pandemia”, 
realizada em 21 de 
outubro, foi mais um 
espaço de discussões 
e debates, para que 
nenhuma e nenhum 
assistente social do 
nosso território se 

sinta sozinha/o com as demandas criadas pela 
atual conjuntura devastadora. A reflexão nesta 
Roda, proposta pela palestrante, foi sobre a 
necessidade de conhecer as correlações de 
forças que estão em ação em cada município, 

no Estado e na União, para que possamos fazer 
o enfrentamento e intervirmos nas políticas 
públicas como determina nosso Código de 
Ética. Na Roda também foi destacado que as 
dimensões política e técnica da profissão da/o 
assistente social são inseparáveis. Leia aqui 

Mapeamento: Inserção 
profissional e política dos/as 
assistentes sociais da Seccional 
Cascavel 
Entre 25 de setembro e 25 de outubro, 

realizamos no território de Cascavel um 
levantamento da categoria. O objetivo foi 
saber quem e quantos somos, a nossa área de 
atuação profissional, inserção em conselhos 
de políticas sociais e direitos e o nosso 
envolvimento em movimentos sociais. Isso é 
muito importante para fortalecer o trabalho 
da nossa Seccional e alinhar as nossas ações. 
Leia aqui 

http://www.cresspr.org.br/site/roda-de-conversa-de-apucarana-destacou-a-necessidade-de-recuperar-a-dimensao-politica-do-servico-social/
https://www.facebook.com/105717264230499/posts/216252393176985/
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Diversidade de Gênero 
e a Atuação da Rede de 
Enfrentamento à Violência 
Contra a Mulher
Na Roda de Conversa “Diversidade de 

Gênero e a Atuação de Rede de Enfrentamento 
a Violência contra a Mulher”, realizada em 
27 de novembro, trouxemos o debate sobre a 
ampliação do conceito de diversidade de gênero e 
o atendimento dos direitos de mulheres lésbicas, 
bis e transsexuais. Apesar da demanda existente e 
do reconhecimento da homoafetividade expresso 
na Lei Maria da Penha, ela ainda é pouco aplicada 
para garantir os direitos destas mulheres. Por 
isso, a relevância deste debate pela categoria 
de assistentes sociais, considerando que estas 
mulheres, pelo fato de fugirem do padrão 
heteronormativo, socialmente construído, 
sofrem com a misoginia, lesbofobia, bifobia 
e transfobia, tornando-se alvo de diversas 
violências, que não se restringem apenas à 
esfera doméstica, mas são cometidas em todos os 
âmbitos de suas vidas. Leia aqui

Webinário Ciclo de Debates 
“Assistência Social no 
enfrentamento da COVID-19” 

Para orientar e alertar a categoria e a 
sociedade sobre o novo coronavírus, o trabalho 
das/os Assistentes Sociais em meio à pandemia e 
abordar assuntos que informem a população usuária 
do Serviço Social, em 14 de maio iniciamos o Ciclo 
de Debates – Assistência Social no Enfrentamento 
do Covid-19. O primeiro foi “Assistência social 
como política essencial: organização de benefícios e 
serviços”. Leia aqui

WEBINÁRIOS / LIVES / FÓRUM 

http://www.cresspr.org.br/site/debate-discute-a-ampliacao-do-conceito-de-genero-na-violencia-cometida-contra-a-mulher/?fbclid=IwAR1sULtiGunVgvWXDisFvgrib6-PTrPzKc8MaKj1Yr_nHsLRsVD8nZTICmg
http://www.cresspr.org.br/site/cress-pr-inicia-ciclo-de-debates-sobre-assistencia-social-no-enfrentamento-do-covid-19/
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Entre 31 de agosto e 01 de setembro, 

participamos de reunião das comissões de 

Orientação e Fiscalização dos CRESS do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

no 19º Encontro do Fórum das COFIs da 

Região Sul. O objetivo foi debater as atuações 

das comissões no contexto de pandemia de 

Covid-19. Trouxemos no nosso site matéria 

sobre os temas debatidos e entrevista com a 

nossa coordenadora da COFI, Débora Ruviaro. 

Leia aqui

Fórum das COFIs da Região Sul

Webinário “Organização 
Coletiva das/dos Assistentes 
Sociais no Paraná: Nucress e o 
Fortalecimento da Base” 

Em preparação para as eleições dos 19 
Núcleos de Base do Conselho Regional de 
Serviço Social (NUCRESS), realizamos, em 29 de 
setembro, o Webinário “Organização Coletiva 
das/dos Assistentes Sociais no Paraná: Nucress 
e o Fortalecimento da Base” para debate 
ampliado sobre este espaço de articulação 
coletiva. As palestrantes falaram sobre 
“Organização Coletiva das/dos Assistentes 
Sociais no Paraná: Nucress e o Fortalecimento 
da Base” para debate ampliado sobre este 
espaço de articulação coletiva. Leia aqui

Andréa Braga, presidenta do CRESS-PR

http://www.cresspr.org.br/site/forum-das-cofis-discute-os-desafios-da-atuacao-na-pandemia-no-19o-encontro/
http://www.cresspr.org.br/site/mobilize-e-participe-da-escolha-dos-novos-representantes-dos-nucress-parana/
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Webinário - “Novas estratégias de atendimento do usuário e de 
proteção à saúde da/do assistente social em tempos de pandemia”

Diante do cenário vivido, precisávamos 
saber das/dos profissionais como estavam 
vivenciando em seu cotidiano esta nova 
realidade, para pensarmos juntas/os em 
estratégias tanto para atender ao usuário com 
segurança quanto para proteger a saúde das/
os profissionais. Ao mesmo tempo, vimos a 
necessidade de mobilização da categoria. O 
webinário “Novas estratégias de atendimento 

Live “Os impactos da reforma 
administrativa na atuação 
profissional de trabalhadores/
as”
Nos manifestamos pela mobilização 

urgente contra a Reforma Administrativa, 
trouxemos artigo de análise sobre o tema e 
junto com os CRESS SC e RS realizamos a Live 
“Os impactos da reforma administrativa na 
atuação profissional de trabalhadores/as”, em 
18/11. A Live contou com  a especialista no tema 
Sara Granemann que ministrou palestra para 
desmistificação de discursos e de informação; 
para mobilização e busca de estratégias 
coletivas que façam enfrentamento ao 
desmonte de políticas públicas e ao ataque 
à classe trabalhadora, em especial à parcela 
empregada pelo Estado.  Leia aqui

Live Serviço Social: Um novo 
diálogo com a educação, 
atribuições e competência 2021 

Para discutir a Lei 13.935/2019, que 
implanta o atendimento de psicólogas/os e 
assistentes sociais na Rede Pública da Educação 
Básica, realizamos, em 17/12, a LIVE Serviço 
Social: Um novo diálogo com a Educação, 
Atribuições e Competência 2021. Durante 
a LIVE, a regulamentação do novo Fundeb 
(PL 4372/20), que inclui assistentes sociais e 
psicólogos no inciso que trata da utilização 
de recursos do Fundo para pagamento de 
trabalhadores da Educação, reconhecendo 
assim a Lei 13.935/19, foi aprovada na Câmara 
Federal.  Leia aqui

ao usuário e de proteção à saúde da/do 
assistente social em tempos de pandemia”, 
teve este objetivo.

http://www.cresspr.org.br/site/reforma-administrativa-a-dimensao-social-do-estado-junto-com-sua-forca-de-trabalho-esta-a-beira-de-ser-aniquilada-se-nao-nos-levantarmos-e-resistirmos-sara-granemann/
http://www.cresspr.org.br/site/regulamentacao-garante-fundeb-100-publico-e-reconhece-lei-13-935-19/
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Questão Agrária. Direito 
à Cidade e Trabalho da/do 
Assistente Social na Política 
Habitacional do PR
O acesso à terra urbana, rural e à 

moradia como direito de todas e todos, foi 
debatido no webinário ““Questão Agrária, 
Direito à Cidade e o trabalho da/do Assistente 
Social na Política Habitacional no Estado do 
Paraná”, realizado em 01 de dezembro. Nossa 
proposta foi entrelaçar o debate urbano, rural 
e a política de habitação, que apresentam os 

grandes desafios para o acesso à terra como 
direito, contrapondo-se à lógica da terra 
como mercadoria.” Contamos com várias 
palestrantes para enriquecer nossa reflexão. 
Leia aqui

Seguridade Social defendeu 
o fortalecimento da luta 
para reverter cenário de 
desmonte da proteção social
O aumento das demandas pelos 

serviços de Previdência Social, Assistência 
Social e Saúde, em um contexto de 
desmonte destas políticas públicas que 
integram a Seguridade Social, é uma 
realidade complexa que exige respostas 
das/dos assistentes sociais em seu 
cotidiano. Para aprofundar a reflexão e 
subsidiar as/os profissionais em seu dia a 
dia, realizamos o webinário de Seguridade 
Social, entre 23 e 26 de novembro. Foram 4 
dias de debates sobre: Contextualização da 
Seguridade Social e desafios para o Serviço 
Social; o papel de agente político da/do 
assistente social; a necessidade de um 
novo olhar e de revisão na implementação 
do direito à saúde; o processo de destruição 
da seguridade social.  Leia aqui

http://www.cresspr.org.br/site/o-acesso-a-terra-e-o-direito-a-cidade-foram-amplamente-discutidos-em-webinario/
http://www.cresspr.org.br/site/seminario-de-seguridade-social-defendeu-o-fortalecimento-da-luta-para-reverter-cenario-de-desmonte-da-protecao-social/
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Após vários encontros 
e rodas de conversa 
para escutar das/dos 
assistentes sociais a 
realidade de atuação 
profissional em 
seus territórios em 
meio à pandemia, 

realizamos, durante o mês de dezembro 7 
oficinas de orientação, com o tema “O trabalho 

O trabalho do/a assistente social em tempos de pandemia à luz dos 
instrumentos normativos do conjunto CFESS/CRESS

OFICINAS

do/a assistente social em tempos de pandemia à 
luz dos instrumentos normativos do conjunto 
CFESS/CRESS”. Atendemos assistentes sociais 
da Sede Curitiba e das seccionais de Londrina e 
Cascavel. O objetivo foi maximizar as orientações 
sobre as normativas do conjunto CFESS/CRESS 
para respaldar a atuação profissional em 
contexto de pandemia e encaminhamentos a 
partir das necessidades apresentadas pelas/pelos 
profissionais. Leia aqui 

cofi

http://www.cresspr.org.br/site/oficinas-da-cofi-estao-orientando-sobre-atuacao-na-pandemia-e-promovem-a-escuta-das-dos-profissionais/
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SÉRIE “Com a palavra, 
Assistente Social na Pandemia”
A série de entrevistas “Com a palavra, 

Assistente Social na pandemia” foi mais um 
espaço de fala e escuta destas/es profissionais, 
que criamos durante a pandemia. Escutamos 
profissionais que atuam em diferentes políticas 
públicas, instituições de ensino e municípios 
com realidades distintas, pertencentes a 
praticamente todos os NUCRESS. Leia aqui

Clique nas imagens 
abaixo  e leia algumas  

das entrevistas 
realizadas 

http://www.cresspr.org.br/site/ha-muita-dificuldade-em-garantir-acesso-para-todos-diante-do-descompromisso-desse-governo/
http://www.cresspr.org.br/site/com-a-palavra-assistente-social-na-pandemia-nos-sentimos-ainda-mais-desvalorizados-as-e-desmotivados-as/
http://www.cresspr.org.br/site/algumas-vezes-temos-desempenhado-funcoes-que-nao-sao-de-assistente-social/
http://www.cresspr.org.br/site/politica-de-assistencia-social-esta-na-linha-de-frente-mas-nao-houve-preparo-para-atuar-em-contexto-da-pandemia/
http://www.cresspr.org.br/site/aprimoramos-a-escuta-de-forma-remota-pois-e-preciso-ter-maior-sensibilidade-e-a-acolhida-deve-ocorrer-apesar-do-distanciamento/
http://www.cresspr.org.br/site/sabemos-do-nosso-compromisso-etico-politico-mas-somos-seres-humanos-e-muitas-vezes-ficamos-com-medo-do-que-pode-vir/
http://www.cresspr.org.br/site/a-hora-e-mais-sobre-olhar-para-dentro-para-identificar-potencialidades-do-que-sobre-apresentar-respostas/
http://www.cresspr.org.br/site/estamos-com-dificuldades-em-utilizar-os-recursos-nesse-momento-de-emergencia-e-de-construir-novas-acoes-de-trabalho/
http://www.cresspr.org.br/site/comecamos-hoje-a-serie-com-a-palavra-assistente-social-na-pandemia/
http://www.cresspr.org.br/site/e-um-periodo-de-desmonte-das-politicas-publicas-o-que-torna-um-desafio-continuar-prestar-servicos-de-qualidade-a-populacao/
http://www.cresspr.org.br/site/nao-temos-o-devido-reconhecimento-mas-nosso-papel-e-essencial-em-contextos-como-o-atual/
http://www.cresspr.org.br/site/estamos-nos-dedicando-para-garantir-a-qualidade-possivel-nesse-contexto-adverso-do-ensino-remoto/
http://www.cresspr.org.br/site/trabalhamos-com-nosso-celular-o-que-nos-expoe-gerando-uma-certa-intimidade-com-os-entrevistados/
http://www.cresspr.org.br/site/convivemos-com-os-sentimentos-de-nao-estarmos-fazendo-o-suficiente-e-com-as-incertezas-do-controle-da-covid-19/
http://www.cresspr.org.br/site/com-a-palavra-assistentes-sociais-na-pandemia-apesar-de-todas-as-dificuldades-estamos-buscando-suprir-as-necessidades-dos-usuarios-ainda-mais-vulneraveis-com-a-pandemia/
http://www.cresspr.org.br/site/tem-sido-dias-muito-intensos-exigindo-agilidade-para-fazer-transferencia-de-recursos-e-organizar-os-servicos/
http://www.cresspr.org.br/site/comecamos-hoje-a-serie-com-a-palavra-assistente-social-na-pandemia/?fbclid=IwAR3DmcYjsdedYc_KLQcTw-Q-IPMkXky3L05MdJGwaVCfix2hB5t-d6IZ40U
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Nos 
posicionamos 

em todas as 
lutas

Uma das nossas formas de luta na defesa intransigente aos direitos 
humanos, sociais, econômicos é marcamos posição publicamente diante 
das feridas institucionais, do governo, da cultura, das intolerâncias, do 
reconhecimento da diversidade.  Cumprimos essa missão em 2020 com 
posicionamentos sobre as mais diversas expressões da violência contra 
o ser humano.

Estivemos presentes nestas, entre outras, lutas:    

Militarização do serviço público e do INSS; Reforma Administrativa; 
retrocessos na carreira de servidores do TJ-PR; defesa do SUAS; 
defesa dos povos indígenas; violência contra a mulher, machismo 
e patriarcado; discriminação social; abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes; racismo, as tragédias da Ditadura Militar e 
da tortura; pela conscientização sobre o autismo; pela juventude; pela 
consciência negra, pela Defensoria Pública do Paraná, em defesa do 
FUNDEB Público.

CONFIRA A SEGUIR ALGUNS DOS NOSSOS POSICIONAMENTOS
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Militarização do serviço 
público e do INSS 

Quando o Ministério 
da Economia do governo 
federal anunciou mais uma 
medida antidemocrática 
e que fere os interesses 
públicos, colocando 
militares da reserva no 

INSS na tentativa de resolver e reforçar 
o atendimento público nas agências, nos 
posicionamos contra. Convidamos a categoria 
a participar do abaixo-assinado da Fenasps 
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contra essa medida autoritária e que atende 
interesses políticos, sem resolver o problema 
do INSS. 

Paralisação das Residências 
Multiprofissionais em Saúde 

Manifestamos nosso apoio à paralisação 
das Residências Multiprofissionais em Saúde 
realizada em 3 de março e divulgamos a carta 
aberta do Fórum Nacional de Residentes em 
Saúde em nosso site. Leia aqui.

Defesa do SUAS

A defesa do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) sempre se fez 
necessária. No entanto, com a pandemia de 
Covid-19, se fez ainda mais essencial, com 
o aumento de demanda de violações de 
direitos e desproteções sociais das e dos mais 
vulneráveis. Nos posicionamos e emitimos 
nota pública em defesa do SUAS. Leia aqui.

Defesa do FUNDEB Público 

Nos posicionamos pela presença de 
profissionais da Psicologia e do Serviço Social 
nas redes públicas de educação básica e do 
FUNDEB 100% público. Obtivemos vitória 
pública. Leia aqui. 

LEI 13.935/19 RECONHECIDA

FUNDEB
100  PUBLICO

VITORIA

MAS AINDA
TEMOS MUITA
LUTA PELA
FRENTE!

http://bit.ly/CRESSPR-Apoio-FNRS
http://www.cresspr.org.br/site/nota-publica-do-cress-pr-em-defesa-do-sistema-unico-de-assistencia-social-e-do-controle-social-no-parana/
https://bit.ly/3ihWZJl
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PL 4292/20 

Lutamos pela aprovação do PL 4292/2020, 
que prevê R$ 4 bi para ações emergenciais 
de suporte ao SUAS, para atendimento das 
populações em situação de vulnerabilidade, 
durante a pandemia. Leia aqui.

 

PL 472/2020 

Nos manifestamos contra a aprovação da 
Lei, resultante do PL 472/2020, que promove 
retrocessos na carreira de servidores públicos 
do TJ-PR. Buscamos promover a reflexão sobre 
os impactos nas carreiras dos servidores e em 
cargos da categoria, como no caso do Serviço 
Social, e em legislações, como o ECA. Leia aqui.

 

Reforma Administrativa

Nos manifestamos pela mobilização 
urgente contra a Reforma Administrativa, 
trazendo uma ampla reflexão sobre 
desestruturação do sistema público de garantia 
de direitos. Fizemos artigo de análise no site, 
nos unimos aos CRESS de SC e RS e fizemos 
Live promovendo o debate. Leia aqui. 

 

A pandemia não acabou

Com o tempo de isolamento se 
prolongando, sem perspectivas de uma 
solução, a população começou a descumprir as 
orientações para minimizar as possibilidades 
de contágio. Com isso, os números de 
contaminações e mortes aumentaram. Nos 
posicionamos, elaborando uma nota alertando 
sobre o contexto que vivemos e para o fato de 
que a pandemia não acabou. 

https://bit.ly/3hzHbzt
https://bit.ly/2G19GJj
https://bit.ly/3cF0TJr
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Ato de defesa do SUAS

A defesa do SUAS é uma luta à qual 
estivemos e continuaremos à frente com 
muita tenacidade. Desenvolvemos nossas 
ações, entre elas, o seminário de Seguridade 
Social, e divulgamos ações de organizações 
como a Frente Nacional em Defesa do SUAS 
e da Seguridade Social, que realizou o ATO 
EM DEFESA DO SUAS - “Assistência Social, 
Direito do Povo, com Financiamento Público e 
Participação Popular.”

 

Dia Nacional de Luta dos Povos 
Indígenas 

Lembramos a morte, em 7 de fevereiro 
de 1756, da liderança indígena Sepé Tiaruju 
que lutou pela manutenção dos territórios 
dos povos originários na América do Sul, 
e destacamos que quase 300 anos depois, 
os povos ainda travam a mesma luta por 
demarcação e reconhecimento de territórios, 
em um período em que o governo federal cada 
vez mais desrespeita e passa por cima dos 
direitos dos povos originários. Leia aqui.

 

Dia Nacional da Mulher

Para marcar o 8 de março, falamos sobre 
feminicídio, ataques aos direitos humanos, 
especialmente, das mulheres negras e que 
vivem nas periferias e da extrema importância 
que as/os Assistentes Sociais fortaleçam a luta 
contra o machismo, o patriarcado e a violência. 
Também divulgamos a Marcha8M, com o 
tema “As mulheres da favela exigem paz”, 
que a Frente Feminista de Curitiba e Região 
Metropolitana levou às ruas a marcha. 

http://www.cresspr.org.br/site/dia-nacional-de-luta-dos-povos-indigenas-saiba-origem-e-importancia-da-data/
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Ditadura nunca mais

No dia 31 de março, reafirmamos 
nosso posicionamento de que ditadura 
não se comemora, se condena. Uma data 
que não podemos esquecer, para que não 
se repitam os 21 de censura, perseguição, 
prisões, desaparecimentos, mortes, tortura. E 
lembramos que em 2014, Comissão Nacional da 
Verdade reconheceu que 434 pessoas morreram 
ou desapareceram durante a ditadura militar 
no Brasil. Também lembramos que o Código 
de Ética do Serviço Social determina que é 
nosso dever defender os Direitos Humanos, a 
democracia e lutar contra o autoritarismo e o 
arbítrio.
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Dia da/o Assistente Social

Para marcar esta data, reafirmamos 
nossa luta por Democracia e contra arbítrios 
e autoritarismo; Liberdade como valor ético 
central; Defesa intransigente dos Direitos 
Humanos; Consolidação da cidadania e 
direitos civis, sociais e políticos das classes 
trabalhadoras; Equidade e justiça social; 
Eliminação de todas as formas de preconceito; 
Garantia do pluralismo; Nova ordem societária; 
Qualidade de serviços à população usuária; 
Exercício do Serviço Social sem discriminação.

 

Trabalho infantil 

Para marcar a data de 12 de junho, 
Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, nós 
destacamos que o número de crianças e 
adolescentes que trabalham, no Brasil, ainda é 
alto. Com o avanço da pandemia de COVID-19 
e o agravamento da crise econômica, esse 
cenário pode ficar ainda pior. Reforçamos a 
importância da vigilância e investimentos 
em órgãos de fiscalização para combater o 
trabalho infantil, bem como a necessidade de 
políticas públicas que promovam uma ordem 
societária em que prevaleçam os direitos 
sociais acima do lucro. Leia aqui.

 

Abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes

No dia Nacional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, 18 de maio, Falamos sobre 
a importância das/dos assistentes sociais, 
como categoria que luta contra qualquer 
tipo de violência, estarem atentas/os aos 
casos de violência e abuso sexual contra 
crianças e adolescentes, principalmente com a 
possibilidade de aumento de casos em tempos 
de isolamento social. Também divulgamos as 
recomendações do Conanda. Leia aqui.   

Trabalhamos
em vários
espaços 

serviço
social:
conheça e
valorize

esta profissão
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https://bit.ly/Dia-Mundial-Contra-Trabalho-Infantil-2020
https://bit.ly/18-maio-exploração
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Dia Nacional e Internacional da 
Juventude – 12 de agosto

Trouxemos depoimentos de assistentes 
sociais e de estudante de Serviço Social, 
representante da ENESSO RVI, nas redes 
sociais, e matéria no site de análise da situação 
da juventude periférica. Marcamos a data com 
reflexão sobre a realidade grave dos jovens 
com altas taxas de suicídios, uso abusivo de 
drogas, a falta de acesso a condições dignas de 
vida e, consequente, ausência de perspectiva 
de futuro. Leia aqui.

Dia Internacional da Ação pela 
Igualdade da Mulher

Marcamos o dia Internacional da Ação 
pela Igualdade da Mulher, comemorado em 

6 de setembro, trouxemos depoimentos de 
mulheres que enfrentam em seu dia 

a dia a violação dos seus 
direitos mais básicos. 

Leia aqui.

Clique acima  e leia os depoimentos.

https://bit.ly/3bKcSa2
http://www.cresspr.org.br/site/na-luta-pela-igualdade-de-direitos-das-mulheres-nao-ha-um-minuto-de-paz/
https://www.facebook.com/cresspr/photos/3231480360263327
https://www.facebook.com/cresspr/photos/3231513370260026
https://www.facebook.com/cresspr/photos/3234072480004115
https://www.facebook.com/cresspr/photos/3236351139776249
http://www.cresspr.org.br/site/na-luta-pela-igualdade-de-direitos-das-mulheres-nao-ha-um-minuto-de-paz/
https://www.facebook.com/cresspr/photos/3318065798271449
http://www.cresspr.org.br/site/mae-solteira-nao-mae-solo-sim/
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Violência contra a Mulher

No dia Nacional de Luta contra 

Violência à Mulher, 10 de outubro, falamos 

sobre o episódio que instituiu a data, ações 

implementadas para mudar essa realidade, o 

aumento de casos, e o dia a dia do atendimento 

a essas mulheres, relatados por uma assistente 

social. Leia aqui.

Dia da/o Servidora/o Pública/o

Neste 28 de outubro, trouxemos uma fala 
sobre a força de resistência da/o servidora/o 
pública/o na defesa das políticas pública. 
E, aproveitamos a data e reafirmamos a 
urgência da mobilização contra a precarização 
dos vínculos de trabalho e contra o fim da 
estabilidade das servidoras públicas e dos 
servidores públicos proposta pela Reforma 
Administrativa.  

Racismo

A dura realidade de negros e negras 
no Brasil mostra os imensos desafios para 
o enfrentamento à desigualdade étnico-
racial. Essa população ainda tem menos 
acesso às políticas públicas, a espaços de 
representatividade política, recebem menores 
salários, está mais exposta à violência. A data 
de 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares 
e da Consciência Negra, foi marcada com nosso 
posicionamento por meio de texto reflexivo 
com as falas de assistentes sociais e estudante 
de Serviço Social. Leia aqui.

https://bit.ly/3ih8Eb3
https://bit.ly/35JFcpu
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Despejo em pandemia, não!

Estávamos presentes quando as 
mais de 311 famílias, às vésperas do Natal, 
em plena pandemia de Covid-19, foram 
despejadas da ocupação Nova Guaporé, na 
Cidade Industrial, em Curitiba (PR). Fomos a 
público nos manifestar e reiterarmos nosso 
posicionamento e nossa luta em defesa do 
direito à cidade, à habitação e o acesso à 
terra violados continuamente. Leia aqui.

População de rua em tempos de 
pandemia: e aí, Poder Público?

Diante do descaso com que os governos 
Federal, Estadual e Municipal agem com a 
população de rua durante a pandemia de 
Covid-19, nós manifestamos nosso apoio ao 
Movimento Nacional da População de Rua - 
Núcleo de Londrina. Leia aqui.

https://www.facebook.com/263705570374169/posts/3600109836733709/
http://www.cresspr.org.br/site/populacao-de-rua-em-tempos-de-pandemia-e-ai-poder-publico-apoio-ao-movimento-nacional-da-populacao-de-rua-nucleo-londrina/?fbclid=IwAR0eGCQM9Sj8AeaDhy6AedW6Tq2zshjeJ9Tb8oy01bJfrwMPLgxB6IZmAUc
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Um ano 
marcado pela 
pandemia de 

Covid-19 

Assim como todos e todas, fomos pegas e pegos de surpresa pela 
pandemia de Covid-19 que nos deixou sem chão, nos obrigando a 
reinventarmos a nós e ao nosso fazer profissional. Encontros Estadual, 
Descentralizado da Região Sul, Plenária Nacional; rodas de conversa; 
webinários; fóruns; oficinas; posicionamentos; notas públicas; todas as 
nossas ações foram permeadas pelo tema do vírus. Sempre na busca de 
mantermos os serviços para usuários e usuárias, lutando pelos direitos 
humanos, sociais e econômicos dos mais vulneráveis, cumprindo, 
assim, nosso projeto ético-político. Perdemos muitos e muitas 
assistentes sociais nesta batalha. Cada nota de pesar foi emitida com 
muita indignação e tristeza.  Seguimos resistindo e buscando soluções 
para atuar nesta nova realidade.

CONFIRA A SEGUIR 
ALGUMAS DE NOSSAS AÇÕES 
ESPECÍFICAS SOBRE COVID-19
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AÇÕES POLÍTICAS E DE MOBILIZAÇÃO 

Carta de reinvindicações ao 
governo do Paraná

Logo no início da pandemia de COVID-19, 
em março, assinamos junto com o Movimento 
Nacional da População de Rua, e mais 47 
coletivos e entidades, carta de reivindicações 
para que a Prefeitura de Curitiba e o Governo 
do Paraná implantassem ações para a proteção 
da população em situação de rua, em meio 
à pandemia de Covid-19. O documento foi 
publicado no dia 21 de março de 2020 e ressalta 
a necessidade de medidas tendo em vista a 
fragilidade pela qual passa a população em 
situação de rua. Leia aqui.

Renda Básica Emergencial

Atuamos firmemente pela aprovação 
da renda básica emergencial, mobilizando a 
categoria nas nossas redes sociais para que 
pressionasse Câmara dos Deputados e depois 
Senado. Após ampla e articulada mobilização 
social e incidência política, conseguimos a 
aprovação, em 30 de março. Em abril, lançamos 
o informativo sobre Renda Básica Emergencial. 
Um guia com informações essenciais para as/
os assistentes sociais e para a população em 
geral sobre o pagamento da renda. Leia aqui.

PL 4292/20 

Lutamos pela aprovação do PL 4292/2020, 
que prevê R$ 4 bi para ações emergenciais 
de suporte ao SUAS, para atendimento das 
populações em situação de vulnerabilidade, 
durante a pandemia. Leia aqui.

1PÁGINA

APRESENTAÇÃO

O estado de pandemia mundial de Covid-19, declarado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em 11 de março de 2020, ocorreu em um momento em que no Brasil o número de casos 
confirmados ainda era pequeno. Um mês depois, contudo, o cenário é bastante diferente e de-
safiador. Já passa de 22 mil o número de casos confirmados e o número de mortes ultrapassa as 
1,2 mil pessoas. O Conselho Regional de Serviço Social da 11ª Região (CRESS-PR), em conjunto 
com a Frente Nacional em Defesa do SUAS, vem se posicionando desde meados de março pela 
necessidade de medidas concretas para conter o avanço do vírus, garantir o isolamento social, 
além de dar o suporte financeiro e sanitário necessário às famílias brasileiras, em especial àque-
las que estão em situação de vulnerabilidade social. 

São milhões de pessoas que dependem de benefícios como Bolsa Família e Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC). Além disso, outras milhões de pessoas que trabalham como autônomas, 
microempreendedoras/es individuais (MEIs) e outras que sofrem com o desemprego causado 
pela crise gerada pelo ultraneoliberalismo precisam de urgente assistência para o enfrenta-
mento da crise sanitária que, conforme indicam especialistas de saúde de todo o mundo, não 
tem data para acabar.
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https://bit.ly/População-Situação-Rua-Covid19
https://bit.ly/Tudo-Sobre-Renda-Básica
https://bit.ly/3hzHbzt
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A pandemia não acabou

Com o tempo de isolamento se 
prolongando, sem perspectivas de uma 
solução, a população começou a descumprir as 
orientações para minimizar as possibilidades 
de contágio. Com isso, os números de 
contaminações e mortes aumentaram. Nos 
posicionamos, elaborando uma nota alertando 
sobre o contexto que vivemos e para o fato de 
que a pandemia não acabou. Leia aqui.

População de rua em tempos de 
pandemia: e aí, Poder Público?

Diante do descaso com que os governos 
Federal, Estadual e Municipal agem com a 
população de rua durante a pandemia de 
Covid-19, nós manifestamos nosso apoio ao 
Movimento Nacional da População de Rua - 
Núcleo de Londrina. Leia aqui.

Plataforma de serviços on-line
Para auxiliar profissionais de todo 

o estado no atendimento às solicitações, 
principalmente no momento em que o país 
passa por isolamento social devido à Covid-19, 
lançamos, também no início da pandemia, 
a plataforma CRESS-PR On-line. Na página, 
que também está disponível no banner 
da página principal e no menu principal, 
profissionais podem utilizar os serviços on-
line para atualização cadastral, emissão de 
boleto, renegociação e emissão da certidão de 
regularidade e declaração de habilitação. Leia 
aqui. Para acesso direto aos serviços, clique 
aqui.

Despejo em pandemia, não!

Estávamos presentes quando as mais de 
311 famílias, às vésperas do Natal, em plena 
pandemia de Covid-19, foram despejadas da 
ocupação Nova Guaporé, na Cidade Industrial, 
em Curitiba (PR). Fomos a público nos manifestar 
e reiterarmos nosso posicionamento e nossa 
luta em defesa do direito à cidade, à habitação 
e o acesso à terra violados continuamente. Leia 
aqui.
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https://www.facebook.com/263705570374169/posts/3560174057393954/
http://www.cresspr.org.br/site/populacao-de-rua-em-tempos-de-pandemia-e-ai-poder-publico-apoio-ao-movimento-nacional-da-populacao-de-rua-nucleo-londrina/?fbclid=IwAR3AfamO0QU1ODtBG-LetY-uWZbo7jhG0LSnOasZyJrKUl-U0dyBKpHOiDk
https://cress-pr.implanta.net.br/servicosOnline/
https://cress-pr.implanta.net.br/servicosOnline/
https://cress-pr.implanta.net.br/servicosOnline/
https://cress-pr.implanta.net.br/servicosOnline/
https://www.facebook.com/263705570374169/posts/3600109836733709/
https://www.facebook.com/263705570374169/posts/3600109836733709/
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Nas rodas de conversa, fóruns, webinários 
e oficinas virtuais foi possível estarmos juntos 
e juntas para conversarmos sobre o trabalho 
cotidiano, as angústias, dificuldades, as 
soluções encontradas para esta nova realidade 
e para formação e orientações da gestão.

Troca de experiências

Seccionais e NUCRESS realizaram rodas 
de conversa sobre “Os impactos da Pandemia 
no cotidiano profissional da/o Assistente 
Social”; “Os desafios do trabalho na política de 
Assistência Social em tempos de pandemia”; 
“Novas estratégias de atendimento do usuário 
e de proteção à saúde da/do assistente social 
em tempos de pandemia”; “As políticas públicas 
no contexto da pandemia”, entre outros temas. 

Formação

O aumento das demandas pelos serviços 
de Previdência Social, Assistência Social e 
Saúde, em um contexto de desmonte destas 
políticas públicas que integram a Seguridade 
Social, impactaram fortemente o cotidiano 
profissional na pandemia. Para subsidiar as/

os assistentes sociais diante de uma realidade 
complexa que exige respostas rápidas em seu 
cotidiano profissional, foi realizado, durante 
quatro dias, o webinário sobre Seguridade 
Social.

Nas oficinas realizadas pela Comissão 
de Orientação e de Fiscalização (COFI), as/
os assistentes sociais receberam orientações 
sobre o trabalho em tempos de pandemia à 
luz dos instrumentos normativos do conjunto 
CFESS/CRESS.  No Fórum das COFIs, também 
foram discutidos os desafios da atuação 
profissional na pandemia.

Fala e escuta

A série de entrevistas “Com a palavra, 
Assistente Social na pandemia” foi mais um 
espaço de fala e escuta destas/es profissionais, 
que criamos durante a pandemia. Escutamos 
profissionais que atuam em diferentes políticas 
públicas, instituições de ensino e municípios 
com realidades distintas, pertencentes a 
praticamente todos os NUCRESS.

Sobre este trabalho, leia “Ações 
realizadas – Um pouco de tudo que fizemos”, 
na página 24. Clique aqui.

ESPAÇOS DE ESCUTA E FORMAÇÃO
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CRESS-PR em Movimento - 
LOAS 26

A Lei Orgânica de Assistência Social 
(LOAS) completou aos 26 anos, em meio a um 
cenário de retrocessos. Depois de mais de duas 
décadas e meia de avanços e conquistas, vemos 
o corte de recursos e o ataque aos direitos, 
por meio de contrarreformas e medidas que 
inviabilizam os sistemas públicos. 

Por isso, elaboramos uma edição especial 
do CRESS-PR em Movimento com alguns 
indicadores, dados históricos e entrevistas 
sobre a LOAS, o SUAS, o trabalho da/o 
assistente Sscial e a mobilização nacional 
em defesa do SUAS e da Seguridade Social 
universal. Leia aqui.

CRESS-PR EM 
MOVIMENTO
conteúdos 
formativos

Elaboramos as publicações CRESS-PR em Movimento com objetivo 
de gerar conteúdo de caráter mais formativo. E, em 2020, diante 
do cenário de retrocessos, foram abordados temas sobre a Lei 
Orgânica de Assistência Social (LOAS), Visibilidade Trans, Direitos da 
Mulher, Racismo Estrutural, Direitos da Criança e do Adolescente. 
Estes materiais trouxeram história, levantamentos da realidade 
atual, artigos de análise, entrevistas, para subsidiar a atuação da/do 
assistente social no seu cotidiano profissional.
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http://www.cresspr.org.br/site/wp-content/uploads/2020/01/CRESS-PR-em-Movimento-LOAS-26-anos.pdf
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O Dia da Visibilidade Trans no Brasil 
completa 16 anos de lutas e resistências. Alguns 
avanços foram conquistados, mas a época de 
retrocessos que o país vive, marcada por ataques 
aos direitos humanos e à democracia, chama a 
comunidade trans e as/os Assistentes Sociais para 
a resistência. 

Nesta edição do CRESS-PR em Movimento, 
trouxemos artigo mostrando que o Brasil é 
líder do ranking mundial dos países que mais 
registra assassinatos de pessoas trans e travestis. 
O levantamento é realizado pela instituição 
Transgender Europe (TGEU), que aponta causas 
históricas relacionadas, inclusive, à escravidão. 
Leia aqui.

CRESS-PR em Movimento - 29 de janeiro: 
Dia Nacional da Visibilidade trans 

CRESS em Movimento - Mês 
Internacional da Mulher 
Em momentos de retrocessos em nossa 

sociedade, reafirmar direitos e lutar para 
preservá-los valorizando as lutas históricas no 
Brasil e no mundo pela equidade de gênero e pelo 
fim das violências contra as mulheres é dever 
de todas e de todos que defendem as pautas 
igualitárias. Também é uma necessidade e um 
compromisso do Código de Ética da/o assistente 
social: seja na defesa da liberdade como valor 
ético e central, pautar-se pela democracia, a 
defesa intransigente dos direitos humanos e 
recusa do arbítrio e do autoritarismo, lutando 
contra todas as formas de discriminação que as 
mulheres sofrem, seja por questão de classe, 
gênero, origem, etnia, entre outras formas de 
preconceito.

Assim, para marcar o Dia Internacional da 
Mulher, elaboramos o CRESS-PR em Movimento 
com artigos sobre Origem do Dia Internacional da 
Mulher; A profissão de Serviço Social e a luta das 
mulheres; Feminicídio - Luta feminista contra a 
violência. O material trouxe também entrevistas 
com várias mulheres: a transformadora social, 
Andréia Soares de Lima; a presidente da União 

Paranaense dos Estudantes, participante da 
União Brasileira de Mulheres, Larissa Silva Souza; 
a articuladora estadual da Liga Brasileira de 
Lésbicas, Léo Ribas; a assistente social, feminista 
e militante da Marcha Mundial de Mulheres; 
Daraci Rosa dos Santos e a vice-presidenta do 
CRESS-PR e integrante da União Brasileira de 
Mulheres, Elza Maria Campos. Leia aqui.

http://www.cresspr.org.br/site/wp-content/uploads/2020/01/CRESS-PR-em-Movimento-Dia-Nacional-da-Visibilidade-Trans.pdf
http://www.cresspr.org.br/site/wp-content/uploads/2020/03/CRESS-PR-em-Movimento-8M-2020.pdf
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CRESS-PR em Movimento 
– Racismo Estrutural, 
Direitos Humanos, Exercício 
Profissional e Lutas 
Emancipatórias Antirracistas

Nestes tempos em que precisamos 
urgentemente reafirmar a defesa 
intransigente dos direitos humanos, conforme 
demarca o Código de Ética da/o Assistente 
Social, lançamos o: CRESS-PR em Movimento 
– Racismo Estrutural, Direitos Humanos, 
Exercício Profissional e Lutas Emancipatórias 
Antirracistas.

A publicação foi organizada pela Câmara 
Técnica de Direitos Humanos do CRESS-PR 
e traz discussões sobre aspectos centrais de 
direitos humanos e políticas públicas para o 
enfrentamento da desigualdade étnico-racial 
e de classe e gênero.

O material traz reflexões centrais sobre: 
O contexto de crise provocada pela pandemia e 
o acirramento das desigualdades e violações de 
direitos; A visibilidade de ativistas assistentes 
sociais negras com repercussão internacional; 
Os desdobramentos da campanha de Combate 
ao Racismo realizada pelo conjunto CFESS/
CRESS; Debate sobre o feminismo negro e o 
protagonismo de assistentes sociais negras no 
Paraná. Leia aqui.

CRESS-PR em Movimento – 
Criança e Adolescente

As infâncias são, notadamente, mais 
atingidas pela crise que é sanitária, econômica, 
política e social, sem precedentes, o que 
desafia a sociedade a buscar uma nova forma 
de sociabilidade e um novo padrão de proteção 
social e desenvolvimento, a partir da agenda 
nacional e internacional em direitos humanos.

A pandemia criou a invisibilidade das 
crianças, adolescentes e jovens, ao tempo 
em que deixou seus familiares expostos a 
inúmeras desproteções sociais. A menor 
incidência do Covid-19 em crianças não as 
torna automaticamente imunes às suas 
consequências. Em países com maior índice de 
desigualdade social, como é o caso do Brasil, a 
proteção à criança e ao adolescente deve ser 
priorizada.

A publicação tem o objetivo de reunir 
reflexões centrais sobre os direitos humanos 
de crianças, adolescentes e jovens, com foco no 
contexto de crise gerada pelo novo coronavírus 
(Covid-19), que afeta toda a humanidade, 
mas, especialmente, a população que vive em 
condição mais desigual, excluída do acesso 
aos bens, serviços e riquezas produzidas 
socialmente.  Leia aqui.

http://www.cresspr.org.br/site/wp-content/uploads/2020/11/cress_em_movimento_racismo_estrutural.pdf
http://www.cresspr.org.br/site/wp-content/uploads/2021/03/CRESS_EM_MOVIMENTO_crianca_adolescente.pdf
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Eleições Triênio 
2020-2023 
– Conjunto 

CFESS/CRESS e 
NUCRESS

2020 foi o ano de realização de eleições no Conjunto CFESS/CRESS e 
dos 19 NUCRESS do CRESS-PR. Mais uma vez tivemos que nos adaptar 
rapidamente à nova realidade imposta pela pandemia de Covid-19 
e realizarmos os processos eleitorais por meio de votação virtual. 
Fizemos um trabalho de conscientização sobre a importância do 
voto, destacando que quanto maior a participação da categoria, mais 
profissionais estarão atuando na defesa do Serviço Social no Brasil. 

Entre outubro de 2019 e maio de 2020, estivemos a frente de ações para 
realização do processo eleitoral do CRESS-PR.

Em outubro de 2020, foi a vez das eleições dos 19 NUCRESS do CRESS-
PR e nossas ações foram voltadas para destacar a importância destes 
espaços de articulação da base na luta e das/os assistentes sociais se 
candidatarem.

A SEGUIR, MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTE PROCESSO.ELEIÇÕES
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Eleições CRESS-PR

As etapas para as eleições do conjunto 
CFESS/CRESS iniciaram em outubro de 2019, 
com a divulgação do Edital de Convocação 
e o Calendário Eleitoral. A etapa seguinte 
foi a campanha Vota, Assistente Social para 
atualização de dados para que as/os profissionais 
pudessem votar. Disponibilizamos a página 
www.votaassistentesocial.com.br para esta 
atualização. Em fevereiro de 2020, divulgamos 
as listas de assistentes aptas/os a votar. Na 
sequência, foram enviados, por e-mail, a 
estas/es profissionais a senha provisória para 
votação. Foi elaborado também um texto 
no site para esclarecer dúvidas: Perguntas e 
respostas: Informe-se sobre as eleições 2020 
do Conjunto CFESS/CRESS.

Em março, nova etapa do processo 
eleitoral. Foram divulgadas no site as cartas 
programa da chapa do CRESS-PR - “Unidos na 
resistência. Ousadia na Luta” e da chapa do 
CFESS - “Melhor ir à luta”.

Nos dias 10 a 12 de março, por meio de 
voto virtual no site www.votaassistentesocial.

com.br, ocorreram as eleições. O resultado, 
com vitória da chapa única “Unidade na 
Resistência. Ousadia na Luta”, foi divulgado 
em 13 de março.

Em 16 de maio a chapa tomou posse em 
cerimônia de transmissão de cargo transmitida 
pelo canal do CRESS-PR no Youtube. Além 
da categoria, foram convidados movimentos 
sociais, entidades de classe e toda a sociedade.  
Leia aqui.

Em julho de 2020, em entrevista para 
o site, a conselheira-presidenta empossada, 
Andrea Braga, falou sobre os objetivos da nova 
gestão. Leia aqui.

Eleições dos 19 NUCRESS do 
CRESS-PR

Em outubro de 2020, novas eleições, 
agora para eleger os colegiados dos 19 
NUCRESS do CRESS-PR. Em contexto de 
pandemia, o processo eleitoral teve que ser 

http://www.cresspr.org.br/site/gestao-unidade-na-resistencia-ousadia-na-luta-2020-2023-toma-posse-no-cress-pr/
http://www.cresspr.org.br/site/conheca-a-gestao-do-cress-pr-entrevista-com-a-presidenta-sobre-valorizacao-da-profissao/
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reorganizado, com um calendário enxuto. 
Também intensificamos a mobilização junto à 
categoria, para que os novos representantes 
dos NUCRESS, em conjunto com a coordenação 
atual e instâncias do Conselho pudessem 
participar da formulação do plano de atividades 
do conselho de 2021.

Para discutir esse processo e o papel 
dos NUCRESS, em setembro, realizamos o 
webinário “Organização coletiva das/dos 
assistentes sociais no Paraná: NUCRESS e 
Fortalecimento da Base”. Nesse momento, 
foram discutidos os espaços de organização 
coletiva da categoria; papel dos NUCRESS 
e dimensão territorial; importância de 
fortalecimento da base.

Na sequência, foram realizamos três 

plenárias virtuais simultâneas, em Curitiba 

e nas seccionais de Londrina e Cascavel, para 

aprofundamento do debate sobre a mobilização 

da base e discussões sobre os NUCRESS. Leia 

aqui.

As/os assistentes sociais puderam se 

candidatar até às 12h do dia 5 de outubro. 

Nos dias 5, 6 e 7 de outubro foram realizadas 

as eleições de forma virtual, em plenárias 

simultâneas, às 19 horas. O resultado das 

eleições foi divulgado no dia 8 de outubro.  

Leia aqui.

Clique na imagem 
ao lado e conheça as 
pessoas que estão à 

frente dos 19 NUCRESS

http://www.cresspr.org.br/site/os-19-nucress-do-pr-se-mobilizam-para-importante-momento-de-escolha-de-novos-colegiados/
http://www.cresspr.org.br/site/os-19-nucress-do-pr-se-mobilizam-para-importante-momento-de-escolha-de-novos-colegiados/
http://www.cresspr.org.br/site/conheca-os-novos-colegiados-dos-19-nucress-e-o-trabalho-que-tem-pela-frente/
http://www.cresspr.org.br/site/conheca-os-novos-integrantes-dos-colegiados-dos-nucress-do-parana/
http://www.cresspr.org.br/site/conheca-os-novos-colegiados-dos-19-nucress-e-o-trabalho-que-tem-pela-frente/
http://www.cresspr.org.br/site/mobilize-e-participe-da-escolha-dos-novos-representantes-dos-nucress-parana/
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Nossa admiração, respeito e reconhecimento a todas e todos assistentes 
sociais que entregaram a vida na atuação do Serviço Social durante a pandemia 
de COVID-19.

Raquel, Odália, Suely, Denise, Márcia, Miriam, Joyce, Orlando, Francisca, 
Doroti, Gabriela, presentes!

Memorial Vítimas da 
Covid-19
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R. MONSENHOR CELSO, 154, 13º ANDAR - CEP 80.010-150 - 

CENTRO - CURITIBA - PR - FONE: (41) 3232-4725

GESTÃO 
UNIDADE NA RESISTÊNCIA.

OUSADIA NA LUTA 

http://www.cresspr.org.br/site/
http://www.cresspr.org.br/site/category/publicacoes/cress-em-movimento/

