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NOTA PÚBLICA A TODOS/AS OS/AS 
ASSISTENTES SOCIAIS DO PARANÁ

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO PARANÁ (CRESS-PR) 
A conjuntura em que nos encontramos de incertezas sobre o alcance de um vírus letal para humanidade, 
somado ao descompromisso e desresponsabilização de um projeto de governo no não enfrentamento 
da pandemia, especialmente nas ações de vacinação, tem gerado um estado de aprofundamento das 
desigualdades e desesperança. Diante deste contexto, assistentes sociais têm atuado na garantia de direitos, 
reafirmando seu compromisso com a defesa da vida, na perspectiva ético-política.        
O Conselho Regional de Serviço Social (CRESS PR), como entidade de direito público que defende, orienta, 
disciplina e fiscaliza a profissão de Serviço Social no Paraná em prol da qualidade dos serviços prestados 
aos/às usuários/as e a sociedade, assume o compromisso político de incidir na defesa da vacinação para 
todas/os as/os cidadãs/ãos brasileiras/os, ressaltando a luta para a priorização de profissionais que estão 
na linha de frente, incluindo todos/as as/os assistentes sociais.
Considerando o compromisso acima exposto, o CRESS PR, vem a público informar de forma sistematizada 
todas as ações políticas realizadas no âmbito deste regional com vistas a incidir sobre o Estado do Paraná, 
assim como junto aos municípios, na busca pelo reconhecimento e inclusão dos/as assistentes sociais que 
atuam na linha de frente de políticas sociais essenciais em grupos prioritários de vacinação.
Destacamos que no dia 28 de maio de 2021, o governo do Estado do Paraná divulgou circular com a 
orientação sobre Vacinação de Trabalhadores/as da Educação e da Assistência Social, prevendo que deverão 
entrar para o grupo prioritário na fase atual de vacinação (prioridade 18). 
As orientações da SESA e da SEJUF emanadas aos seus respectivos Escritórios Regionais asseguram, 
portanto, a vacinação concomitante de todos/as os/as trabalhadores/as da educação e do SUAS, com base 
em documento de declaração que comprove a vinculação ativa do profissional com 

os serviços da política de assistência social e das unidades de educação básica. Na mesma data, o Plano 
Nacional de Imunização passou a prever para as etapas subsequentes a vacinação por faixa etária. Os 
conteúdos registrados são fruto da ampla mobilização coletiva desencadeada pelas próprias categorias 
profissionais, representação dos gestores municipais, técnicos das Secretarias de Estado, fóruns, conselhos, 
CIB, entre tantas outras organizações e atores.  
O CRESS PR, sistematizou as iniciativas estabelecidas, que materializam o compromisso do conselho na 
transparência e cientificação das ações junto a categoria. Segue a compilação das incidências na luta para 
a vacinação de todos/as:
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ATUAÇÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ / 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Período  Ação 

20/01/21 

13/05/21 

26/05/21 

Encaminhamento de três ofícios em 

diferentes períodos, requerendo inclusão 

de vacinação dos/das trabalhadores/as 

que estão na linha de frente.  

Maio/21 Contato com Gabinete do Governador 

para destacar a vacinação de 

trabalhadores/as do SUAS. 

Maio/21 Contato com chefe de gabinete do 

Secretário de Saúde para vacinação de 

trabalhadores do SUAS, incluindo 

assistentes sociais. 

Maio/21 Contato com Secretaria da Justiça, 

Família e Trabalho para vacinação de 

trabalhadores do SUAS, incluindo 

assistentes sociais. 

 
NOTIFICAÇÃO AOS 399 MUNICÍPIOS DO PARANÁ 

Período Ação 

13/05/21 

14/05/21 

Encaminhamento de notificação para 

as prefeituras requerendo a inclusão 

de assistentes sociais na vacinação, 

com prazo para devolutiva da 

informação, tendo o retorno de 81 

municípios.  

 

ATUAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E PODER LEGISLATIVO 

Período Ação 

17/05/21 Encaminhamento de ofício solicitando 

apoio da Promotoria de Direitos 

Humanos do Ministério Público do 

Paraná. 

25/05/21 Encaminhamento de ofício solicitando 

apoio da Promotoria de Saúde na 

defesa da inclusão de assistentes 

sociais na vacinação. 

26/05/21 Encaminhamento de ofício e contato 
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com CAOP-DH do Ministério Público 

do Paraná, na defesa da inclusão de 

assistentes sociais na vacinação. 

26/05/21 Encaminhamento de ofício solicitando 

apoio do Ministério Público por meio do 

Procurador geral na defesa da inclusão 

de assistentes sociais na vacinação. 

 

Maio/2021 Reuniões com Deputados Estaduais 

Arilson Chiorato, Professor Lemos e 

Tadeu Veneri para incidir sobre a 

pauta vacinação e levarem o debate da 

categoria aos demais deputados da 

Assembleia Legislativa. 

01/06/21 Reunião com a Promotoria de Justiça 

da Saúde de Curitiba do Ministério 

Público do Paraná com a pauta de 

vacinação das/dos profissionais. 

 

ARTICULAÇÕES COM ENTIDADES  

Período Ação 

Abril/21 Encaminhamento de Ofício sobre 

denúncias de “fura-fila” para o 

Conselho Estadual de Saúde. 

Abril/Maio/21 Reunião com representantes do 

Conselho Municipal de Assistência 

Social CMAS. 

Abril/Maio/21 Discussão da pauta de vacinação no 

Conselho Estadual de Saúde (CES). 

Maio/21 Questionamento da pauta da 

vacinação de profissionais do SUAS no 

Conselho Municipal de Saúde (CMS).  

 

Maio/2021 Ação integrada com FMTSUAS em 

Londrina, destacando a pauta da 

vacinação e inclusão dos profissionais. 
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Maio/21 Contato CRP para aproximação das 

ações desenvolvidas de forma exitosa 

e avaliação de incidência conjunta. 

Maio/21 Reinserção no Fórum de Conselhos de 

Profissões da Saúde com ênfase para 

o acompanhamento das pautas de 

vacinação. 

Maio/21 Agendamento de reunião com a 

Comissão Tripartite de Saúde, 

solicitando informações e 

acompanhamento da vacinação de 

profissionais. 

Junho/2021 Reunião com CRP para as demandas 

da vacina no Estado. 

 
AÇÕES FOCALIZADAS  

Período Ação 

03/02/21 Encaminhamento de Ofício na 

Prefeitura de Curitiba/Secretaria 

Municipal de Curitiba, requerendo 

inclusão de assistentes sociais na 

vacinação e fornecendo a lista de 

profissionais ativos (como solicitado 

pela Secretária de Saúde). 

 

 

04/03/21 Encaminhamento de Ofício à 

Secretaria Municipal de Saúde de 

Londrina, requerendo inclusão de 

assistentes sociais na vacinação 

prioritária, com fornecimento de lista de 

profissionais ativos. 
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23/04/21  

 

Encaminhamento de Ofício para a 

Prefeitura de Curitiba / Secretaria de 

Saúde requerendo inclusão de 

assistentes sociais na vacinação por 

segmentos específicos. 

23/04/21 Encaminhamento de Ofício à 

Secretaria Municipal de Saúde de São 

José dos Pinhais, requerendo inclusão 

de assistentes sociais na vacinação 

prioritária profissionais da saúde. 

23/04/21 Encaminhamento de Ofício à 

Secretaria Municipal de Saúde de 

Curitiba, requerendo inclusão de 10 

assistentes sociais na vacinação 

prioritária profissionais da saúde. 

 

05/05/21 Encaminhamento de Ofício à 

Secretaria Municipal de Saúde de 

Maringá, requerendo inclusão de 

assistentes sociais na vacinação 

prioritária. 

25/05/21  

 

Encaminhamento de Ofício para a 

Prefeitura de Curitiba / Secretaria de 

Saúde requerendo inclusão de 

assistentes sociais na vacinação 

(assistentes sociais que atuam em 

ambulatórios). 

27/05/21 

 

Reenvio de ofício requerendo inclusão 

de assistentes sociais na vacinação 

prioritária, bem como fornecimento de 

lista de profissionais ativos para 

vacinação. 
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DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PARA CATEGORIA E SOCIEDADE 

Período Assunto Link de acesso 

 

22/01/21 
Vacinação Covid-19 – 
CRESS PR cobra do 
governo estadual 
assistentes sociais nos 
grupos prioritários. 

http://www.cresspr.org.

br/site/vacinacao-covid-

19-cress-pr-cobra-do-

governo-estadual-

assistentes-sociais-

nos-grupos-prioritarios/ 

 

 

27/01/21 
Assistentes sociais 
contam sobre a emoção e 
a esperança nas doses da 
vacina contra a Covid-19. 

http://www.cresspr.org.b

r/site/a-emocao-e-a-

esperanca-nas-doses-

da-vacina-contra-a-

covid-19/ 

 

05/02/21 
Comunicado às (aos) 
Assistentes Sociais sobre 
a vacinação de Covid-19 
em Curitiba. 

http://www.cresspr.org.b

r/site/comunicado-as-

aos-assistentes-sociais-

sobre-a-vacinacao-de-

covid-19-em-curitiba/ 

 

25/03/21 
CRESS-PR luta pela 
priorização da vacinação 
de assistentes sociais que 
atuam na linha de frente 
no atendimento à 
população em todo o 
estado. 

http://www.cresspr.org.b

r/site/cress-pr-luta-pela-

priorizacao-da-

vacinacao-de-

assistentes-sociais-que-

atuam-na-linha-de-

frente-no-atendimento-

a-populacao-em-todo-o-

estado/ 

 

25/03/21 
CRESS-PR luta pela 
priorização da vacinação 
de assistentes sociais que 
atuam na linha de frente 
no atendimento à 
população em todo o 
estado. 

http://www.cresspr.org.b

r/site/cress-pr-luta-pela-

priorizacao-da-

vacinacao-de-

assistentes-sociais-que-

atuam-na-linha-de-

frente-no-atendimento-

a-populacao-em-todo-o-

estado/ 
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01/04/21 
Band TV destaca a luta 
do CRESS-PR pela 
vacina para assistentes 
sociais na linha de frente 
entrevista presidenta 
Andréa Braga. 

http://www.cresspr.org.b

r/site/band-tv-destaca-a-

luta-do-cress-pr-pela-

vacina-para-assistentes-

sociais-na-linha-de-

frente/ 

 

01/04/21 
Grupos prioritários pedem 
antecipação na vacina 
contra Covid-19 - 
Entrevista presidenta 
Andréa Braga.  

https://www.plural.jor.br/

noticias/vizinhanca/grup

os-prioritarios-pedem-

antecipacao-na-vacina-

contra-covid-19/   

 

03/04/21  
Entrevista Band Cidade - 
Assistentes sociais lutam 
pela vacinação dos 
profissionais que estão na 
linha de frente - entrevista 
presidente Andréa Braga. 

 

https://www.facebook.co

m/bandparana/videos/4

84661672665924/   

 

06/04/21 
Prioridade na vacinação 
para trabalhadores do 
SUAS: projeto de lei 
avança, mas luta 
continua! 

 

http://www.cresspr.org.b

r/site/prioridade-na-

vacinacao-para-

trabalhadores-do-suas-

projeto-de-lei-avanca-

mas-luta-continua/ 

 

14/04/2021 
RIC TV Record destaca 
priorização de assistentes 
sociais para a vacinação 
prioritária. 

http://www.cresspr.org.b

r/site/ric-tv-record-

destaca-priorizacao-de-

assistentes-sociais-

para-a-vacinacao-

prioritaria/ 

 

 

03/05/21 
CRESS-PR reforça a 
necessidade de 
prevenção contro o 
coronavírus e segue na 
luta pela ampliação da 
vacinação 

 

http://www.cresspr.org.b

r/site/cress-pr-reforca-a-

necessidade-de-

prevencao-contra-o-

coronavirus-e-segue-na-

luta-pela-ampliacao-da-

vacinacao/ 
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07/05/21 
CRESS-PR reforça 
contato com Governo do 
Estado para exigir a 
priorização da vacinação 
para assistentes sociais 
na linha de frente. 

http://www.cresspr.org.b

r/site/cress-pr-reforca-

contato-com-governo-

do-estado-para-exigir-a-

priorizacao-da-

vacinacao-para-

assistentes-sociais-na-

linha-de-frente/ 

 

14/05/21 
Dia do e da Assistente 
Social e a luta pela vacina 
– entrevista com Andrea 
Braga - Rádio Difusora 
FM. 

 

 

https://drive.google.com/

file/d/10XT35LvEnd-

cCFqxDNh-

IXdKOLLGASOB/view?

usp=sharing   

 

14/05/21 

 

Dia da/do Assistente 
Social, profissionais na 
linha de frente no 
combate a pandemia - 
fala presidenta Andréa 
Braga - Rádio Capital FM 
Cascavel. 

    

https://drive.google.com/

file/d/1n6gJ5L7V9wfXD

mugzznMvU2KSHv44f6l

/view?usp=sharing    

 

 

15/05/21 
Assistente Social é um 
profissional que também 
está na linha de frente do 
combate à COVID-19. 

 

https://cbnmaringa.com.

br/noticia/assistente-

social-e-um-profissional-

que-tambem-esta-na-

linha-de-frente-do-

combate-a-covid-19    

   

15/05/21 
Rádio Ouro Verde FM – 
Dia do e da Assistente 
Social – entrevista com 
Andrea Braga. 

 

https://drive.google.com/

file/d/10XT35LvEnd-

cCFqxDNh-

IXdKOLLGASOB/view?

usp=sharing  
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15/05/21 
Dia do Assistente Social - 
profissionais que atuam 
no combate a pandemia - 
fala presidenta Andréa 
Braga - Assistentes 
Sociais - Rede Aerp de 
Rádios. 

https://drive.google.com/

file/d/1jD-

rj_oTvAnxU0aYXX_5nBi

jH9hOvZ6T/view?usp=s

haring     

 

17/05/21 
Assistentes Sociais atuam 
de modo destemido 
durante a pandemia - 
entrevista presidenta 
Andréa Braga. 

https://www.folhadelondr

ina.com.br/empregos-e-

concursos/assistentes- 

mido-durante-a-

pandemia-

3072073e.html 

 

 

19/05/21 
Assistente Social: 
profissionais têm atuação 
essencial durante a 
pandemia. 

https://cbncascaveloficia

l.com.br/noticia/assistent

e-social-profissionais-

tem-atuacao-essencial-

durante-a-pandemia   

 

27/05/21 
CRESS-PR apoia 
manifestação de 
profissionais do SUAS na 
região de Irati pela 
prioridade na vacinação. 

http://www.cresspr.org.b

r/site/cress-pr-apoia-

manifestacao-de-

profissionais-do-suas-

na-regiao-de-irati-pela-

prioridade-na-

vacinacao/ 
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Frente aos elementos expostos e a necessária articulação e incidência com toda a categoria de assistentes 
sociais. Nos colocamos como canal aberto com as/os profissionais do Paraná, tendo o compromisso do 
CRESS/PR de representação coletiva e somar forças com assistentes sociais nas pautas do estado. 
No enfrentamento à pandemia, seguimos na articulação com a categoria, órgãos, coletivos e entidades em 
defesa do SUS e SUAS, da ciência e da vacinação universal à toda população brasileira, e neste momento 
buscando garantir a vacina para grupos prioritários e profissionais da linha de frente. 

CRESSPR
GESTÃO UNIDADE NA RESISTÊNCIA, OUSADIA NA LUTA


