
NA HISTÓRIA, ESTAMOS DO LADO DO POVO

O posicionamento político e ideológico defendido pela atual gestão do CRESS-MG, e 
alinhado ao Conjunto CFESS-CRESS, se refletiu em diversas ações, como o Curso Práxis, 
promovido pela Seccional Uberlândia, com dez módulos que abordaram desde pautas 
identitárias a políticas sociais em que mais atuam assistentes sociais. A atividade reuniu 
nomes de referência do Serviço Social para contribuir com a análise crítica da categoria. 
Os vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube: www.youtube.com/cressmg.

As Seccionais foram responsáveis, ainda, pela realização das lives “Os desafios para 
o trabalho da e do assistente social frente à pandemia de Covid 19: um olhar sobre a 
realidade local e regional” (Juiz de Fora) e “Vidas negras importam: perspectivas sobre 
a violência contra jovens negras e negros no Brasil” (Montes Claros), primeira de uma 
série de reflexões proposta pelo Conselho sobre a questão racial. As lives ficam salvas 
em nosso Facebook: www.facebook.com/cressmg.

As comissões políticas do CRESS-MG, abertas à participação das e dos assistentes so-
ciais, são um importante recurso de troca e de proposição de ações para fortalecer pro-
fissionais em suas áreas de atuação. Em junho, foi criada a Comissão de Previdência e 
Serviço Social que já vem articulando ações em defesa de assistentes sociais que atuam 
no INSS e que andam sofrendo os reflexos do desmonte da política de Previdência Social.

A implementação da Lei Federal 13.935 que prevê a inserção de assistentes sociais, 
psicólogas e psicólogos nas redes públicas de educação básica é outra pauta de destaque. 
Aprovada no ano passado, a normativa precisa de mobilização para ser implementada e 
a Comissão de Serviço Social e Educação, rearticulada há poucos meses, vem realizando 
ações, como levantamentos e o envio de ofício a todas as prefeitas e prefeitos de Minas 
Gerais sobre a importância da lei.
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A Comissão também agitou a categoria e par-
lamentares para a aprovação do novo Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) que acabou acontecendo em 
setembro.

ATENDENDO A CATEGORIA EM 
TEMPOS DE PANDEMIA

A pandemia da Covid-19 fez de 2020 um ano 
atípico. As medidas para controlar o rápido con-
tágio do vírus e o grande número de mortes mu-
daram drasticamente nossas vidas. Por aqui, as 
novas conselheiras e conselheiros assumiram o 
mandato em plena crise pandêmica.

Portas das Sede e das Seccionais foram fecha-
das e o trabalho passou a ser remoto. Com o cui-
dado e a urgência que o momento exigiu, gestão 
e equipe de trabalho atuaram, desde então, para 
que as e os assistentes sociais continuassem 
usufruindo dos serviços do CRESS-MG. 

A gestão “Unidade na 
luta para resistir e avan-
çar” (2020-2023) te convi-
da para saber um pouco 
mais do que foi feito, por 
aqui, entre janeiro e outu-

bro. Aproveitamos para desejar muita saúde a 
todas e todos e que 2021 seja um ano mais leve 
para gente!

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Cumprindo a principal função 
do CRESS-MG, o Setor de Orien-
tação e Fiscalização (Sofi) precisou 
se reinventar durante a pande-
mia. Com a impossibilidade de 

visitas presenciais para orientar e fiscalizar o 
exercício profissional das e dos assistentes so-
ciais, as orientações coletivas online, em forma-
to de roda de conversa, foram uma estratégia 
importante. 

Orientações coletivas 
Rodas de conversa: 35
(07 presencial; 28 online)
Profissionais contempladas/os: 647
(150 presencial; 254 online)
Nº de municípios contemplados nas rodas: 73

Dados gerais
Atendimentos por e-mail: 1.176 
Atendimentos por telefone: 1.390
Denúncias apresentadas: 60 
Fiscalizações em Campos de Estágio: 2.142
Trabalhos educativos nas Instituições de Ensino 
Superior: 82
Processos administrativos acompanhados: 95
Lacrações/deslacrações: 06
Antes da pandemia
Atendimentos presenciais: 62
Nº de profissionais visitadas/os: 99
Municípios contemplados: 18

SETOR DE REGISTRO

Atendimentos por email: 13.734 
Atendimentos por telefone: 3.360

Dados gerais
Nº de profissionais ativas/os: 17.432
Nº de novas inscrições: 847
Nº de cancelamentos: 614

Os dados abaixo são do período 
de janeiro a outubro de 2020.

Veja, na próxima página, quais 
são as comissões políticas do 

Conselho. Para parcipar delas, 
entre em contato com: 

 
Sede:

ass.comissoes@cress-mg.org.br 

Seccional Juiz de Fora:
seccionaljuizdefora@cress-mg.org.br

 
Seccional Montes Claros:

seccionalmontesclaros@cress-mg.org.br

Seccional Uberlândia:
seccionaluberlandia@cress-mg.org.br 



Nº de reinscrições: 242 
Nº de inscrições secundárias: 09 
Nº de transferências para o CRESS-MG: 43 
Nº de transferências para outros CRESS: 02
Nº interrupções do registro profissional: 02

SETOR DE ANUIDADES 

Atendimentos por e-mail: 11.178
Atendimentos por ligações: 1.724
Atendimentos por Whatsapp: 1.410
Notificações emitidas: 2.500 
Recobranças enviadas: 3.091 
Renegociações realizadas: 4.149
Renegociações já quitadas: 1.417

A inadimplência do CRESS-MG 
está, hoje, em torno de 30% 
(5.189) do total de profissionais 
ativas/os. Para reverter o qua-
dro, uma série de ações têm sido 
feitas nos últimos anos com des-
taque, em 2020, para a manu-

tenção do Protesto em Cartório, com protocolo 
de 717 Certidões de Dívida Ativa, e a manuten-
ção das ações judiciais com 394 ações propostas. 

Em função da pandemia, o Conselho Federal 
de Serviço Social (CFESS) aprovou a possibilida-
de de pagar a anuidade do exercício em curso, 
sem multas e juros, além de ter deliberado pelo 
reajuste zero do valor da anuidade a ser cobra-
do em 2021.

REUNIÕES INTERNAS

Conselho Pleno Ordinário: 09
Conselho Pleno Extraordinário: 10 
Reuniões de Diretoria: 87 
(21 Sede; 22 Seccional Juiz de Fora; 23 Seccional 
Montes Claros; 21 Seccional Uberlândia) 

REUNIÕES DAS COMISSÕES 

Comissões Regimentais

Comissão de Ética: 11
Comissão de Registro: 06
Comissão Administrativa: 24
Comissão de Comunicação: 02
Comissão de Inadimplência: 07
Comissão de Orientação e Fiscalização: 45
(13 Sede; 08 Sec. Juiz de Fora; 07 Sec. Montes Cla-
ros; 17 Sec. Uberlândia)

Comissões Políticas

Sede
Comissão de Saúde: 08
Comissão de Direitos Humanos: 08
Comissão de Assistência Social: 07 
Comissão de Serviço Social e Educação: 12 
Comissão da Previdência e Serviço Social: 07
Comissão de Trabalho e Formação Profissional: 08

Seccional Juiz de Fora
Comissão de Apoio a Grupos Organizados: 03
Comissão de Trabalho e Formação Profissional: 04
Comissão de Políticas Públicas, Defesa de Direi-
tos e Controle Social: 06

Seccional Montes Claros
Comissão de Apoio a Grupos Organizados: 05
Comissão de Trabalho e Formação Profissional: 04
Comissão de Direitos Humanos e Movimentos 
Sociais: 04

Seccional Uberlândia 
Comissão de Seguridade Social: 07



NÚCLEOS DE ASSISTENTES 
SOCIAIS (NAS)

Os NAS surgem a partir de demandas das próprias 
profissionais de uma determinada região do estado. 
É uma forma de ampliar os debates relacionados ao 
Serviço Social brasileiro, além de ser um espaço para 
compartilhar experiências com colegas de profissão. 

Há 23 NAS ativos em Minas Gerais hoje. Além das 
reuniões mensais, esses grupos organizaram 25 ativi-
dades online, como a roda de conversa sobre atendi-
mento a mulheres em situação de violência domés-
tica, promovida pelo NAS Viçosa e Região (Nasvir) e 
o debate sobre mudanças previdenciárias, realizado 
pelo NAS Salinas.

JUNTOS, AINDA QUE  À DISTÂNCIA

Minas Gerais foi escolhida para sediar o Encontro 
Regional dos CRESS do Sudeste, que antecede o En-
contro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS. Com a 
pandemia, estes grandes eventos de onde são tiradas 
decisões que refletem na atuação das e dos assistentes 
sociais, mudaram para o formato virtual.

Ainda que sem os abraços calorosos  que marcam os 
encontros, em agosto, o CRESS-MG fez uma bela re-
cepção e a Reunião Descentralizada que teve, ainda, a 
participação de representantes dos CRESS do Rio, São 
Paulo e Espírito Santo foi emocionante.

Este momento e a vigorosa mesa de abertura, “O essen-
cial é a vida! A centralidade da luta popular e a organi-
zação política para o trabalho e a formação profissional”, 
também estão disponíveis em nosso Facebook e YouTube. 

SE COMUNICANDO COM A CATEGORIA

Num momento em que atividades presenciais, des-
de atendimentos a rodas de conversa, não estão acon-
tecendo, o Setor de Comunicação foi peça-chave no 
processo de manter a categoria informada e viabilizar 
a realização dos eventos online. 

Foram 24 lives que juntas somam 53.271 visualiza-
ções, com destaque para “Defesa do SUS e das condi-
ções de trabalho das/os assistentes sociais”, organiza-
do pela Seccional Uberlândia, e os debates propostos 
pelas novas Comissões de Serviço Social e Educação, 
“O trabalho e desafios da/o assistentes sociais na Polí-
tica de Educação” e Comissão  de Previdência  e Servi-
ço Social sobre a atuação no INSS.

O CRESS-MG ampliou, ainda, os meios de nos 
aproximar das e dos assistentes sociais através da 
criação de uma conta no Instagram e da estreia dos 
nossos podcasts, que são como programas de áu-
dio, que podem ser ouvidos a qualquer momento.  
Para conhecer esta novidade, acesse as principais pla-
taformas de streaming de música ou através do link: 
www.anchor.fm/cressmg.

Veja outros dados do setor de Comunicação:

Publicações: 903
(346 no site; 411 no Facebook; 146 no Instagram)
Certificados emitidos: 703
Boletins Conexão Geraes: 03
Boletins de datas especiais: 03 
Boletins bimestrais das Seccionais: 15

NOSSO LUTO, NOSSA LUTA

Dedicamos esse conteúdo a todas e 
todos assistentes sociais mortos pelo 
novo coronavírus. O legado dessas e 
desses colegas faz parte da constru-
ção e consolidação da direção social 
da profissão e merece nosso respeito 

e reconhecimento.

Veja o memorial criado pela ABEPSS 
e o Conjunto CFESS-CRESS, em me-

mória a essas pessoas: www.cfess.org.
br/visualizar/menu/local/memorial.

GESTÃO “UNIDADE NA LUTA PARA 
RESISTIR E AVANÇAR” (2020-2023)

http://www.anchor.fm/cressmg.
http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/memorial.
http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/memorial.

