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POR QUE MOBILIZAR? 

Por que mobilizar? A propaganda enganosa do governo ilegítimo tem informado através da 

mídia que a reforma previdenciária é necessária para que os direitos sejam mantidos e os 

“privilégios” extintos. Atribui à classe trabalhadora um ônus que não existe. Porém não revela 

que deputados e senadores não sofrerão com essa reforma, nem os juízes, nem os membros do Ministério 

Público e das Forças Armadas.  Na mídia não se fala que estes setores continuarão recebendo, depois 

de aposentados, salários integrais, tendo contribuído com menos tempo para a Previdência, isso sim 

é um privilégio.  Novamente recai sobre as trabalhadoras e os trabalhadores o ônus para que uma 

minoria continue sendo benefi ciada. Esta é a verdade que você trabalhadora e você trabalhador não 

vê, nem ouve na mídia, sabe por quê?  Por que o governo está investindo pesado (99 milhões) para 

que a mídia (des) informe a população. É hora de deixar de ser enganada, de sair da inércia e reagir. O 

Conjunto CFESS/CRESS, entidade parceira do Fórum das/os Trabalhadoras/es do SUAS nas instâncias 

Nacional e Estadual, tem apoiado a luta da classe trabalhadora, estando assim em acordo com seu 

código de ética, bem como legitimando sua identidade classista. Neste sentido, enquanto integrante 

da diretoria da nova gestão do CRESS/SC triênio 2017-2020 e compreendendo este espaço como 

lócus legítimo de organização, mobilização e  luta das/os trabalhadoras/es do SUAS assumimos, na 

Plenária do dia 27/11/2017, a coordenação executiva do FETSUAS. Foi com este entendimento que 

construímos nosso posicionamento, amplamente divulgado durante a audiência pública, no Plenarinho 

da ALESC na manhã de 28/11/2017, onde através da fala na mesa e de cartazes e faixas construídas 

durante ofi cina, com as e os trabalhadores do SUAS na tarde do dia 27 de novembro, deixamos claro 

nosso repúdio aos ataques do governo ilegítimo de Michel Temer à classe trabalhadora. Diante do 

cenário apresentado convocamos a todas e todos trabalhadores para mobilizarem-se a fi m de impedir 

que mais direitos sejam retirados da classe trabalhadora. As e Os Assistentes Sociais comprometidos 

com seu código de ética tem o compromisso de estar nesta luta. 

CRESS/SC em tempo de luta defendendo direitos!
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