Coletânea de Leis

Contribuições para o exercício profissional de assistente social - coletânea de leis é o título da
nova publicação do CRESS-MG. No livro há uma seleção de leis dividida em 14 políticas sociais,
como Educação, Meio Ambiente e Previdência Social. Outros textos, que têm grande importância
para o exercício profissional, também estão disponíveis.O objetivo da publicação é possibilitar à
categoria o acesso rápido e prático a um conjunto de leis que contribuem com a prática
profissional no cotidiano da profissão.A Coletânea de Leis custa R$ 25. O livro pode ser adquirido
na sede, BH. A partir do dia 7 de novembro os interessados poderão comprar a publicação
também nas seccionais.III Simpósio Mineiro de Assistentes SociaisTodos os participantes do
III Simposio Mineiro de Assistentes Sociais receberão uma cópia do livro gratuitamente. A

logística de distribuição dos livros seguirá os seguintes procedimentos:

1 - Cadastramento

Até o dia 20 de novembro de 2013, cada participante deverá preencher um cadastro e escolher
uma das três opções:
• Retirada na sede (BH)
• Retirada nas seccionais (Juiz de Fora, Montes Claros e Uberlândia)
• Sedex a cobrar pago pelo remetente (o valor do Sedex será pago pelo interessado)
Preencha aqui o cadastro!Como calcular o valor do Sedex a cobrarAcesse este link. Na opção
"selecione o serviço" escolha "Sedex pago na entrega". O CEP de origem é 30190-060. O peso
estimado é 1 kilo e as dimensões são 21cm x 15cm. O valor declarado é R$ 25,00. O formato é
envelope. Não é necessário marcar nada em "serviços opcionais".
2 - Retirada
A partir do dia 25 de novembro de 2013, os participantes poderão retirar os livros na sede (BH).
No mesmo dia, será iniciado o disparo das encomendas pelos correios.
Os participantes que optarem por pegar os livros nas seccionais deverão retirar seus exemplares
a partir do dia 10 de dezembro de 2013.
Caso haja qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail recepcao@cress-mg.org.br.
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