POR UM 2021 DE JUSTIÇA,
IGUALDADE E DEMOCRACIA!

Carta do CRESS Goiás a profissionais Assistentes Sociais
“Mesmo quando tudo parece desabar,
cabe a mim decidir entre rir ou chorar,
ir ou ficar, desistir ou lutar;
porque descobri, no caminho incerto da vida,
que o mais importante é o decidir."
(Cora Coralina)

2020 deixa marcas que sangram nosso coração. Vivemos a maior crise sanitária da
história mundial. No Brasil, são já quase 200 mil mortes consequentes da Covid-19, sob um
des)governo nacional -- Bolsonaro-Mourão -- que insiste em negligenciar a vida fazendo até
apologia à não-vacinação! Somos chacota mundial como um país que mais mata negros,
mulheres, da periferia, mais destrói áreas ambientais e permite o avanço contra a população
indígena e quilombola.
Avança também no Brasil o desmonte dos serviços e das políticas públicas. No governo
Temer, com as reformas previdenciária, trabalhista e a emenda constitucional 95, que congela
por 20 anos os investimentos sociais. E agora com Bolsonaro e sua malfadada reforma
administrativa – sempre com a anuência da parcela atrasada do Congresso Nacional.
O Conjunto CFESS-CRESS, sob novas direções eleitas este ano - aliado a movimentos
sociais, democráticos, populares, estudantis - faz a luta e a resistência: na defesa da Educação
Pública, do Fundeb, do SUS e do SUAS.
O CRESS Goiás, apesar da pandemia que exige o isolamento físico, manteve o ritmo de
trabalho mesmo que de forma remota. Atendeu cada profissional assistente social, planejou
suas ações, reuniu e contribuiu com o processo de organização dos seus núcleos de base
(NUCRESS), constituiu suas comissões permanentes, realizou seu encontro estadual e
participou efetivamente da plenária nacional do conjunto, em outubro. Organizou e participou
amos ainda de várias lives (transmissões ao vivo) e reuniões virtuais sempre debatendo
temáticas de interesse da categoria.
Modernizou na prestação de serviços a profissionais assistentes sociais, por meio da
implantação do SERVIÇOSONLINE, nova plataforma com link disponível em nosso site que
permite num clic baixar boletos de anuidades, certidões negativas e atualizar seu cadastro, sem
sair de casa! Aliás, já está disponível a anuidade 2021: é só você clicar AQUI https://cressgo.implanta.net.br/servicosonline/.
Que venha um 2021 muito melhor, de luta, resistência e resiliência, pela construção de
um mundo de justiça, igualdade e democracia!
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