Seccional Montes Claros: Saiba quais foram as
ações realizadas no fim do ano, na região

Diretor da Seccional, Leonardo Prates, durante Encontro dos NAS da área de abrangência da Sede e Montes Claros.

A Seccional Montes Claros sediou algumas atividades ao longo de 2018 e no final do ano, entre
novembro e dezembro, não foi diferente. As principais ações você confere a seguir. Diretoria e
Comissões
• Ocorreram duas reuniões de diretoria nos dias 12/11/2018 e 26/11/2018;
• Os membros da Comissão de Direitos Humanos e Movimentos Sociais se reuniram no dia
19/11/18;
• No dia 22/11/2018, esteve reunida a Comissão de Trabalho e Formação Profissional;
• No dia 30/11/2018, ocorreu a reunião da Comissão de Seguridade Social Ampliada.
Eventos realizados
Recentemente criado, NAS Velho Chico, em São Francisco, promoveu palestra sobre precarização do trabalho com
apoio da Seccional.

• 08 e 09/11 - Participação no Encontro Estadual Cofis, em BH, diretora Kátia Tatiane e base
Sarah Leite.
• 13/11 - Reunião no gabinete do prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, sobre inclusão
de assistentes sociais na área de educação no próximo concurso;
• Comissão de Direitos Humanos e Movimentos Sociais participou da audiência pública sobre
Lixo e Cidadania;
• 23 e 24/11 - Participação na reunião do Conselho Pleno na Sede do CRESS-MG, em BH,
representados pela coordenadora da Seccional Carla Alexandra.
• 27/11 - A Lei Orgânica de Assistência Social (Loas) completou 25 anos em novembro, e para
marcar a data com debate e reflexões, o Núcleo de Assistentes Sociais de Brasília de Minas
e Região (NAS Veredas) promoveu uma palestra com a assistente social e subsecretária da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Simone Albuquerque.
• Veja mais aqui!
• 08 e 09/11 - Participação da diretora Kátia Tatiane e base Sarah Leite no Encontro Estadual
Cofis, em BH.
• 07/12 - A precarização do trabalho e os impactos na saúde das e dos assistentes sociais
foram temas de um evento promovido pelo Núcleo de Assistentes Sociais de São Francisco
e Região (NAS Velho Chico), em parceria com a Seccional Montes Claros.
• Leia mais sobre!
• 10/12 - Ocorreu na Seccional Montes Claros, o Seminário “A conjuntura social brasileira e os
desafios para o Serviço Social: uma análise a partir de Gramsci”.
• 17/12 - Posse da assistente social Helen Clésia Souza no Conselho Municipal de Assistência
Social de Montes Claros, representando a Seccional na vaga de trabalhadoras/es do Suas;
• 17/12 - Palestra da assistente social Leni Maria Pereira Silva com o tema “Não ao desmonte

do Suas”, durante o evento “25 anos de luta, conquistas e resistência da LOAS – Lei
Orgânica da Assistência Social, na Câmara Municipal de Montes Claros.
A Seccional Montes Claros e os Núcleos de Assistentes Sociais da região já estão planejando
atividades para 2019 que em breve serão divulgadas. Acompanhe as novidades pelo site do
CRESS-MG ou a nossa página no Facebook.
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