
 

COMUNICADO 

Em cumprimento as normativas dos órgãos sanitários nacionais e internacionais acerca das 

medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do “Novo Coronavírus” (COVID-19), O CRESS/BA tomou medidas para garantir a 

manutenção do serviço através de nova rotina com funcionários e diretoria estabelecida na Portaria 

011/2020.Dentre as medidas foram canceladas todas as atividades presenciais a fim de evitar 

aglomeração e com isso reduzir a aceleração e difusão do vírus.  

As atividades do tradicional evento 15 de maio, com a programação de posse, e o pleno de 

transição, já estavam sendo objeto de reuniões e de atividades do Grupo de Trabalho 15 de maio, 

desde dezembro de 2019, no entanto, em março de 2020 as atividades já planejadas tiveram que 

sofrer alteração frente o cenário de pandemia. 

Hoje (13/05) as 20h teremos a ‘live’ do Dia do/a Assistente Social pelo perfil do facebook do 

CRESS, um debate sobre o tema nacional “Trabalhamos em vários espaços, sempre com a 

população. Serviço Social: conheça e valorize essa profissão”1. Com as debatedoras Tamiz 

Oliveira, Elaine Behring, Juliana Marta e Ivanete Boschetti. 

Dia 16/05 as 17:00h ocorrerá o pleno de transição e a posse da atual gestão eleita (2020-2023) 

Cress para base: Sou porque somos! O Pleno de Transição e a cerimônia de posse são atividades 

acordadas entre as duas gestões de acordo com o estabelecimento no Código Eleitoral em vigor do 

conjunto CFESS/CRESS. E as tratativas até aqui estabelecidas entre ambas as gestões definiu que 

a posse ocorrerá de maneira semi presencial2.  

“Saudamos todos/as os/as assistentes sociais, como trabalhadores/as que têm prestado serviços 

essenciais e devem ser valorizados pelo seu posicionamento e compromisso em favor das legitimas 

demandas da população! ”. Esse compromisso deve ser fortalecido ante o contexto de ataque às 

liberdades democráticas e aos direitos, em curso no Brasil.  

 Acompanhem conosco, de casa, as atividades on-line do Dia da/o Assistente Social 2020! 

Conselho Regional de Serviço Social - CRESS-BA 

 
1 Informamos que em breve o material alusivo ao 15 de maio com o tema anual 2020 será enviado aos 

NUCRESS. 

2 Essas atividades irão ocorrer no auditório do CRESS/Ba e serão adotadas todas as medidas para a 

higienização do espaço e demarcação de distância mínima de 2 metros entre os presentes seguindo o 

estabelecido pelas autoridades sanitárias para eventos dessa natureza.  As pessoas presentes irão receberão 

um kit individual com álcool em gel 70, máscaras, toca, caneta, papel para anotação, e serão orientadas 

acerca dos procedimentos para atividades presenciais definidos pelos órgãos governamentais. A posse 

contará com a presença máxima de 15 pessoas na sede do CRESS, por isso, só será permitida a entrada 

autorizada previamente. 

 


