É da região de Juiz de Fora? Confira as principais
ações de 2021 da Seccional Juiz de Fora do
CRESS-MG

A estrutura física e administrativa do CRESS-MG é formada pela Sede, em Belo Horizonte, e
pelas Seccionais Juiz de Fora, Montes Claros e Uberlândia. Mas a direção política é uma só,
como reforça o nome da atual gestão “Unidade na luta para resistir e avançar” (2020-2023).
Juntas, Sede e Seccionais realizam reuniões internas e eventos abertos às e aos assistentes
sociais. Mas cada uma delas tem suas particularidades, comissões temáticas próprias e ações
pensadas para fortalecer o Serviço Social nas regiões onde se situam.A cada três meses, o
Conselho divulga um levantamento das principais atividades de cada uma das Seccionais.
Mesmo com a pandemia, o atendimento segue a todo vapor e as reuniões também, tudo no
formato online e remoto.Confira, a seguir, como foi o primeiro trimestre do ano, na Seccional Juiz
de Fora!

Durante a pandemia, as agentes fiscais não estão realizando fiscalização por se tratar de uma
ação que precisa ser feita presencialmente. Mas os canais de atendimento para tirar dúvidas,
fazer denúncias e receber orientação sobre o exercício profissional continua ativo.Confira, aqui,
as informações atualizadas de e-mails e telefones.A seguir, os dados referentes ao trimestre em
todo o CRESS-MG, tanto Sede, como Seccionais.
• Atendimentos no Plantão para Orientações direcionadas ao exercício profissional:
- Via Telefone: 501- Via e-mail: 313
• Dentre os temas mais abordados nas solicitações de orientação, estão:
Código de Ética, concursos, denúncias, Lei 8.662/93, estágio e supervisão de estágio, execução
de políticas públicas, exercício profissional em tempos de pandemia, Resoluções CFESS,
orientação sobre as 30 horas, solicitações emanadas do poder judiciário, questões
trabalhistas/sindical.
• Campos de estágio fiscalizados: 138
• Atividades de Orientação Coletiva: 12
• Número de participantes nas atividades de Orientação Coletiva: 205
• Editais e processos seletivos fiscalizados: 17

12/01 Reunião da Diretoria da Seccional.29/01 Reunião da Diretoria da Seccional.21 e 22/01
Participação da diretoria da Seccional na reunião mensal do Conselho Pleno do CRESS-MG.
18/01 Reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização (Cofi) da Seccional.19/01 Reunião do
Grupo das 30h.06/01 Participação na Reunião sobre Protocolo de Retorno (Sede e Seccionais).
27/01 Reunião do GT Pesquisa sobre Implementação dos Núcleos de Assistentes Sociais (NAS).

08/02 Reunião do Grupo das 30h.11 e 12/02 Participação da diretoria da Seccional na reunião
mensal do Conselho Pleno do CRESS-MG.23/02 Participação da Comissão de Orientação e
Fiscalização (Cofi) da Seccional no Encontro Estadual das Cofis. 24/02 Reunião do GT Pesquisa

sobre Implementação dos Núcleos de Assistentes Sociais (NAS).26/02 Reunião da Diretoria da
Seccional.27/02 Projeto de capacitação da Cofi.

02/03 Reunião da Diretoria da Seccional. E também nos dias 16, 26, 30 e 31/03.02/03
Participação da Comissão de Orientação e Fiscalização (Cofi) da Seccional na continuação do
Encontro Estadual das Cofis. 03/03 Reunião do GT Pesquisa sobre Implementação dos Núcleos
de Assistentes Sociais (NAS).05/03 Participação na Reunião de Reestruturação dos Setores do
CRESS.12/03 Reunião do GT do Calendário Unificado Sede e Seccionais.16/03 Reunião com
trabalhadoras e trabalhadores.18/03 Reunião do Grupo das 30h. 25/03 Participação na
Capacitação do Desagravo Público.29/03 Reunião da Comissão da Revista Conexão Geraes.

26/02 Reunião entre a Seccional (CRESS-MG), Conselho Regional de Psicologia (CRP-MG) e
Conselho Regional de Enfermagem (Corem-MG).24/03 Atividade Sede e Seccionais com os NAS:
“Diálogos sobre os espaços de articulação e organização das/os assistentes sociais”.26/03
Reunião entre a Seccional (CRESS-MG), Conselho Regional de Psicologia (CRP-MG), Conselho
Regional de Enfermagem (Corem-MG) e equipe multidisciplinar da Saúde Mental.
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