
As Conselheiras do CRESS 12ª Região agradecem aos profi ssionais Assistentes Sociais 
do Estado de Santa Catarina  pelo apoio e participação junto as atividades desenvolvidas 
no ano de 2013.

Foi um ano de intenso trabalho e de luta para a garantia do exercício profi ssional pautado 
nas condições éticas e técnicas condizentes com os princípios do nosso Código de Ética e do 
compromisso com um novo projeto societário.

Desafi o imenso, frente as condições de barbárie que vivenciamos no país e no Estado de 
Santa Catarina, onde impera a supremacia dos interesses econômicos e especulativos, em 
detrimento dos interesses coletivos, na implementação de políticas sociais e ambientais e com 
um modelo de cidade e de gestão, nos  submetendo cotidianamente ao ideário neoliberal do 
capital. 

Diante desse cenário, é que o CRESS 12ª Região vem investindo na formação política e nas 
instâncias coletivas de organização da categoria. O debate democrático de criação de Núcleos 
(NUCRESS) no Estado possui a intencionalidade de aproximar a categoria do Conselho 
Profi ssional, e não de excluir, mas ampliar os espaços de discussão e de organização já existentes 
em algumas regiões. O objetivo é ampliar o posicionamento político da categoria em prol de 
uma ordem societária sem dominação e exploração de classe, etnia e gênero.

A luta pela implementação das 30 horas em todos os espaços sócio ocupacionais permanece 
como um desafi o à categoria, bem como  a ampliação das vagas de trabalho junto aos órgãos 
públicos e privados, e o CRESS 12ª Região tem envidado esforços para essas conquistas. 

Em 2013 comemoramos os 20 anos do Código de Ética de 1993 e os 30 anos de fundação 
do CRESS 12 ª Região, lançamos o selo comemorativo reafi rmando o compromisso ético-
político da categoria com a classe trabalhadora. 

Enfrentar e superar as desigualdades implica em socialização da participação política e da 
riqueza socialmente produzida e este patamar de civilidade e sociabilidade, base do projeto 
ético-político profi ssional deve pautar as ações dos/das Assistentes Sociais. Portanto precisamos 
cada vez mais de profi ssionais comprometidos e competentes, com capacidade de leitura crítica 
da realidade e junto com a classe trabalhadora romper com as amarras do Capital.

Que a participação política e a adesão aos movimentos dos trabalhadores, possa ser a mola 
propulsora da mobilização da categoria, pois aprendemos a lição que “ se muito vale o já feito, 
mas vale o que será”.

BOAS FESTAS e FELIZ 2014!
CRESS 12ª Região - Santa Catarina
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