
O CRESS/SC tem atuado fortemente no movimento político que organiza 
os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS em Santa Catarina, compondo a 
Coordenação Estadual do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS- FETSUAS/
SC e sendo a Entidade representativa do FETSUAS/SC na Coordenação Nacional 
do Fórum Nacional dos/as Trabalhadores do SUAS- FNTSUAS.  

Estas indicações foram legitimadas na Plenária Estadual dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do SUAS, ocorrida em 13 de julho de 2013, em Florianópolis, 
que  contou com média de 120 trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, de nível 
superior, médio e fundamental oriundos de todas as regiões do Estado de Santa 
Catarina e com atuação nos Serviços Socioassistenciais da rede estatal e privada, 
na gestão e no controle social, com destaque para a presença de 58 Assistentes 
Sociais.

A direção da categoria emanada do projeto ético político profissional 
e objetivada nas deliberações do Conjunto CFESS/CRESS remetem ao 
compromisso orgânico da profi ssão com a classe trabalhadora e com a prestação 
de serviços de caráter público e continuado, na perspectiva de desenvolvimento 
de práticas comprometidas com a transformação social, em direção a uma prática 
emancipatória e com a indicação precisa para a atuação dos CRESS, com vistas 
ao fortalecimento dos Fóruns de Trabalhadores e Trabalhadoras. 

Na Plenária Estadual foram aprovadas a Carta de Princípios do FETSUAS  
que reafi rma a fi nalidade do movimento de fomentar a articulação política 
e representar o coletivo dos trabalhadores e das trabalhadoras do SUAS nas 
instâncias de discussão, deliberação, pactuação, controle e gestão estadual do 
SUAS. 
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O CRESS/SC aderiu a Carta de Princípios que tem como princípios 
fundamentais a afi rmação da identidade do trabalhador e da trabalhadora do 
SUAS como classe trabalhadora e como protagonista na qualifi cação da Política 
de Assistência Social,  o reconhecimento da unidade entre política econômica e 
política social no âmbito e defesa da Seguridade Social brasileira e a construção 
de um projeto de sociedade, rompendo com a lógica da produção, consumo e 
exploração, respeitando as riquezas naturais e a sustentabilidade. 

Tais princípios estão alinhados ao projeto ético político profi ssional fundado 
na teoria crítica, que permite desvelar as contradições das políticas públicas, 
circunscritas no âmbito da produção e reprodução da sociedade capitalista, no 
qual, ao mesmo tempo em que as políticas públicas são resultado de lutas e 
espaços de conquistas de direitos, como potencialidade de tensionamento dos 
mecanismos de reprodução, são também espaços de reprodução do estabelecido 
e de construção de consensos e de despolitização das demandas.

Neste cenário, os trabalhadores e trabalhadoras ocupam uma posição técnica e 
política estratégica na organização da participação popular e na democratização dos 
serviços, eixos estruturantes da política, entendendo que a política de assistência 
social é porosa e permite que os trabalhadores e trabalhadoras imprimam a sua 
marca sustentados pela dimensão ético - política, constitutivas das profi ssões.

É ponto primordial da agenda dos trabalhadores sociais a apropriação 
teoricamente crítica e politicamente comprometida desses processos estruturais 
e de suas expressões cotidianas e locais, de forma que a ação dos serviços 
socioassistenciais, em especial os desenvolvidos nos CRAS e CREAS se 
converta em programática conscientizadora e organizadora das formas de luta e 
de transformação coletiva das condições de vida imediata das populações. 

A convicção é clara: o movimento é estrutural, defi nido pelos limites do 
sistema e a luta é coletiva e política; assim, os serviços socioassistenciais não 
estão deslocados deste contexto. 

É necessária, portanto, a capacidade crítica qualifi cada dos trabalhadores e 
trabalhadoras do SUAS para compreender os limites da política de assistência 
social em face às demais políticas e a devida circunscrição desta no sistema de 
proteção social brasileiro. Alcançar novas e potentes estratégias para a gestão 
do trabalho no SUAS é simultaneamente realizar o direito à assistência social, 
numa perspectiva efetivamente democrática. 

“Sem hesitação quanto ao mérito das reivindicações e a importância das 
garantias presentes na legislação do SUAS, especialmente na NOB-RH/SUAS 
(Norma Operacional Básica dos Recursos Humanos do SUAS) é imprescindível 
aos seus trabalhadores combinar a capacidade de coalização  política com a 
robustez da sua construção teórico - técnica especializada”(PAIVA, 2011, p. 24). 

Esta estratégia certamente abre maiores possibilidades de êxito, principalmente 
sustentadas pela legitimidade insubstituível do saber transformador dos 
trabalhadores sociais, para além da formulação de parâmetros formais, ainda que 
consensuados em nível nacional. 

Nesta direção, o Plano de Lutas do FETSUAS/SC deliberado na Plenária Estadual 
vai exigir das profi ssões, de suas representações, dos trabalhadores e trabalhadoras 
o compromisso sócio - histórico de inscrever tais lutas no contexto estrutural das 



52

Expediente:
Este boletim é uma publicação do  CRESS - 12ª Região - Gestão 20011-2014
Comissão de Comunicação: Cristiane Selma Claudino (CRESS nº 1341), Juçara Rosa Silva 
(CRESS nº 3949) e Helena M. B. Brandão (CRESS nº 1658).
Jornalista Responsável: Cassiano Ferraz - Mtb 3481SC (cassianoferraz@ibest.com.br)

CRESS – 12ª REGIÃO Rua dos Ilheús, 38 - Ed. Aplub - Sl. 1005
10ª andar - Centro - Florianópolis/SC Cep: 88010-560
Tel/Fax. (48) 3224-6135 E-mail cress@cress-sc.org.br
Horário de Atendimento: Seg/Sex das 09h as 12h e das 13h as 18h

lutas gerais dos trabalhadores, na 
perspectiva da construção de uma 
nova ordem societária, fundada 
na radicalidade democrática, na 
justiça e na igualdade. 

Com esta perspectiva, fundante 
do exercício profi ssional dos/as 
Assistentes Sociais, o CRESS/
SC tem destaque na luta dos 
trabalhadores e trabalhadoras do 
SUAS em Santa Catarina e  mobiliza a categoria para contribuir na politização 
e democratização da discussão  da Política de Assistência Social e para a efetiva 
garantias das condições éticas e técnica de trabalho e o efetivo cumprimento dos 
direitos socioassistenciais.  
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Plano de Lutas do FETSUAS/SC

• Defl agrar junto as diversas representações de trabalhadores e trabalhadoras 
do SUAS processo de construção de minuta de Mesa de Negociação Permanente 
Estadual do SUAS/SC, no prazo de 60(sessenta) dias,  a partir da Plenária de 
13/07/2012, com vistas a instituição da Mesa Estadual de Negociação do SUAS. 
• Criar mecanismos para a articulação entre os diferentes trabalhadores e 
trabalhadoras do SUAS  e integração com os trabalhadores e trabalhadoras de 
nível médio. 
• Acompanhar e intervir na execução do Programa CapacitaSUAS, com  
vistas a qualifi car a formação política dos trabalhadores e trabalhadoras.
 • Estabelecer debate crítico sobre a Política Pública de Assistência Social. 
Acesse o Facebook – Fórum Estadual dos Trabalhadores do Suas- Fetsuas/SC.


