
William (jornalista) e Sâmya Rodrigues Ramos (presidente CFESS).
Arthur William é pós-graduado em Novas Mídias pela Universidade Federal Fluminense, 

jornalista multimídia do Núcleo Piratininga de Comunicação e integrante do Coletivo Brasileiro 
de Comunicação Social (Intervozes) e palestrou sobre as novas mídias. Abordou sobre a 
concepção do “Direito Humano à Comunicação” e ressaltou a necessidade de uma “reforma 
agrária do ar”, referindo-se ao monopólio das empresas jornalísticas comandadas hoje por 
sete famílias.

William também alertou sobre a ilusão de que a internet é um veículo livre, porém é dominada 
por grandes grupos privados de comunicação e da reforçou a necessidade de uma estratégia que 

utilize os vários meios de comunicação, tais como 
rádio comunitária, tv, site, blog, redes sociais, 
jornais, informativos e eventos presenciais.

O Facebook obteve uma atenção especial na 
palestra, pois é uma ferramenta muito utilizada 
atualmente, mas William reforçou a necessidade 
de fugir das regras impostas por essa rede social 
e utilizá-la como uma opção entre tantas outras 
formas de comunicar-se e salientou a necessidade 
de criar alternativas ao Facebook e a efetivação de 
espaços democráticos de participação.

Na sequência a presidente do CFESS, Sâmya Rodrigues Ramos, fez sua fala reforçando 
a importância da comunicação para o conjunto CFESS/CRESS. Fez um breve relato sobre a 
Política de Comunicação do Conjunto e a necessidade de revisão e atualização da mesma e 
enfatizou a Comunicação como um instrumento de defesa aos nossos posicionamentos políticos.

Após a palestra foi realizado um debate sobre o tema abordado tendo a participação dos 
conselheiros e assessores de comunicação presentes.

No período da tarde do dia 04 foi realizada a Mesa-redonda Política, Linguagem não 
discriminatória e Serviço Social com as palestrantes: Jonê Carla Baião, doutora em Letras 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professora de Língua Portuguesa da 
Secretaria Municipal de Educação do Rio, professora adjunta da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, coordenadora da pesquisa “O jogo, a brincadeira e a literatura como contextos 
para a co-construção de gênero na Escola”, Sandra de Souza Machado, doutora em História 
pela Universidade de Brasília, jornalista subeditora dos cadernos “Política” e “Brasil” do jornal 
Correio Braziliense, editora e articulista do Blog da Igualdade (Correioweb) e Kênia Augusta 
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William (jornalista) e Sâmya Rodrigues Ramos (presidente CFESS).

Foi realizado nos dias 04 e 05 de setembro o 3º Seminário 
Nacional da Comunicação CFESS/CRESS na cidade de Recife/
PE. O evento teve como tema: Linguagem, política e redes 

sociais.
O evento teve início com uma apresentação cultural do trio 

de cordelistas Clécio Rimas, Mariane Bigio e Milla Bigio que 
declamaram poesias de cordel.

A primeira Mesa-redonda teve como tema a “Comunicação de 
Redes Sociais: o Serviço na disputa de hegemonia” e foi coordenada 
por Meri Lucia (CFESS), Karina (CRESS/PE) e os palestrantes Arthur 
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Figueiredo, Assistente Social, doutoranda na Faculdade de Comunicação da UnB, mestre em 
Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professora da UnB.

Essa Mesa Redonda contribuiu para a discussão da língua como parte do processo de 
transformação social e da necessidade de alterarmos a linguagem sexista e machista que 
domina a sociedade que vivemos. Além de nos chamar a atenção sobre as estratégias que 
devemos utilizar para podermos nos comunicar com a categoria e a sociedade em prol de 
uma nova ordem social.

Na sequência foi realizado um debate com os palestrantes.
A presidente do CRESS 12ª Região, Magali Régis Franz, contribuiu com o debate falando sobre 

a necessidade de investimento e aprimoramento 
da comunicação, principalmente no que se 
refere ao explicitar à sociedade o que é o 
exercício profi ssional do Assistente Social.

Na manhã de quinta-feira (05/09/2013) foi 
realizada a parte fi nal do 3º Encontro Nacional 
de Comunicação CFESS/CRESS.

Inicialmente a equipe de comunicação 
do CFESS, representada pelos assessores 
de comunicação Diogo Adjunto e Rafael 
Werkema, apresentou os resultados da pesquisa 

realizada com as comissões de comunicação dos CRESS.
Dos 27 CRESS e Seccionais, 23 responderam a pesquisa. Destes, 21 possuem site e 21 

possuem página ou perfi l no Facebook, apenas para ilustrar um dos levantamentos feito pelo 
CFESS. 

Participaram do Seminário 16 assessores de imprensa, sendo jornalistas contratados, 
prestadores de serviços ou representantes de empresas de assessoria de comunicação que 
prestam serviços para os CRESS. Foram 85 participantes, entre jornalistas, conselheiros e 
profi ssionais de base, durante os dois dias de evento.

Após a apresentação da pesquisa os CRESS compartilharam experiências contando um 
pouco do trabalho que suas Comissões de Comunicação vêm realizando.

Foi um momento inspirador para todas as comissões de comunicações, pois problemas 
encontrados por alguns puderam ser esclarecido por outros estados. 

A presidente do CRESS 12ª Região, Magali Régis Franz, falou sobre a importância de o 
Conjunto investir na Comunicação e de articular com os movimentos sociais e demais entidades 
que possuem a mesma identidade social. Também foram apresentados aos participantes 
os materiais que o CRESS 12ª Região vem 
produzindo, inclusive a campanha “Autonomia 
Profissional” lançada pela gestão “Ética e 
Autonomia para Avançar na Luta” durante o 
I CCAS.

CRESS 12ª Região
Gestão Ética e Autonomia Para Avançar na Luta 
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