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COM A PALAVRA O CRESS

É

com imensa satisfação
que, em nome da Gestão Em Tempo de Luta,
Defendendo Direitos, apresento a primeira edição do Via
Social da Gestão 2017-2020.
Nossa Gestão sabe dos desafios que enfrentaremos nos
próximos anos, pois além da
função precípua da fiscalização do exercício profissional e
os advindos da administração
do patrimônio, dos recursos
financeiros e do grupo de trabalhadores/as e assessorias,
há um conjunto de dilemas
contemporâneos que se apresentam a profissão em tempos
de avanço do conservadorismo, legitimado por várias instituições com um receituário
de desregulamentação dos
direitos trabalhistas, previdenciários e sociais que exigem
do Conjunto CFESS/CRESS
vigor político e destreza jurídica para enfrentar as diversas
causas que mobilizam a profissão.
Neste próximo triênio o
CRESS 12ª Região estará
mobilizado na defesa das políticas públicas e inserido organicamente nos espaços de
mobilização coletiva em defesa dos direitos arduamente
conquistados. Cada desafio e
cada ação exigirão desta nova
Diretoria firmeza na condução
de suas ações em direção
ao fortalecimento do projeto ético-político profissional e
na perspectiva da qualidade
do exercício e da formação
profissional. Neste sentido, é
imperativo adotar uma prática administrativa e financeira
com ênfase em ações políticopedagógicas.
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Enfrentaremos muitos desafios e faremos coletivamente, por meio da articulação com nossa categoria nos
órgãos de representação,
como os NUCRESSs, a Associação Brasileira de Ensino
e Pesquisa em Serviço Social
(ABEPSS), a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço
Social (ENESSO) e o Conjunto CFESS/CRESS.
A persistência em zelar pela
nossa profissão será traduzida por um trabalho cotidiano e árduo do conjunto das/
do conselheiras/o, entremeado com a vida profissional e
pessoal e o Via Social é uma
ferramenta importante nessa
luta, aproximando o CRESS
12ª Região da categoria, levando informação e prestando
contas das atividades que o
Conselho desenvolve.
Este impresso quadrimestral somasse às demais estratégias de comunicação,
cumprindo as orientações da
Política Nacional de Comunicação do Conjunto CFESS/
CRESS, documento que está
em sua 3ª edição.
Fortalecer a categoria junto
à sociedade é o resultado da
somatória de esforços das várias Comissões, e a Comissão
de Comunicação trabalhou
juntamente com as demais
para trazer a todos/as esta
edição.
Boa leitura!
Miriam Martins Vieira da Rosa
Presidente
CRESS 12ª Região nº 1312
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EVENTOS

OFICINAS DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

ACERCA DA SUPERVISÃO DIRETA DE ESTÁGIO EM SERVIÇO SOCIAL

A

COFI, por meio das/o
Agentes Fiscais Assistentes Sociais Cleverton
Cidiclei Maciel, Edinaura Luza
e Maiara Paula de Souza Arten,
no decorrer do ano de 2017, realizou seis Oficinas com o objetivo de “viabilizar a ampliação
do debate sobre o exercício
da atribuição privativa de supervisão direta de estágio em
Serviço Social junto a Assistentes Sociais registrados/as no
Conselho Regional de Serviço
Social – 12ª Região, tendo em
vista o fortalecimento da profissão na perspectiva do Projeto
Ético- Político”.
As Oficinas, que contaram
com o apoio dos NUCRESS,
contemplaram a totalidade
das macrorregiões do estado
de Santa Catarina, obedecendo ao seguinte cronograma:
Região Sul – Criciúma (julho),
Norte – Jaraguá do Sul (agosto), Vale do Itajaí – Balneário

Camboriú (setembro), Oeste –
Xaxim (outubro), Serrana – Lages (novembro), totalizando 83
Assistentes Sociais atendidos/
as em cinco dias de Oficinas.
Para encerrar o ano a COFI
realizará uma última Oficina na
cidade de Biguaçu abrangendo
a região da Grande Florianópolis, em parceria com o NUCRESS desta região.
Das Oficinas já realizadas
consideramos que os objetivos propostos pelo CRESS/SC
através da COFI, foram amplamente atingidos, especialmente no que tange a possibilidade
de reﬂexão sobre a temática,
garantindo a socialização das
informações e avaliações sobre o exercício profissional dos/
as profissionais envolvidos/as.
Observou-se durante a execução das Oficinas a importância
da qualidade do processo de
formação, que está diretamente vinculado ao exercício profis-

sional.
Para o ano de 2018, estão
previstas 10 oficinas e/ou rodas
de conversas, sob coordenação
da COFI, sendo algumas com a
mesma temática, que deverão
ocorrer em outras macrorregiões, haja vista sua recorrência
no âmbito das demandas atendidas pelo CRESS 12ª Região.
A COFI pretende que tais
atividades, que enfatizam a dimensão político-pedagógica e
a dimensão afirmativa de princípios e compromissos conquistados no âmbito dos processos
de orientação e fiscalização
profissional (conforme a Política Nacional de Fiscalização
do Conjunto CFESS/CRESS),
sejam realizadas, novamente, de forma descentralizada,
com vistas à ampliação do seu
acesso pela categoria e consequente fortalecimento diante
das inúmeras contrarreformas
em curso.

Oficina da COFI na cidade de Lages/SC (20/11/2017)
CRESS - Conselho Regional de Serviço Social - 12ª Região
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VIA CRESS

nova gestão do CRESS
12ª Região, Em tempo
de luta, defendendo direitos (2017-2020), tomou posse
no dia 25 de outubro de 2017,
após eleição extraordinária.
Com a presença da gestão provisória, conselheiras/o da nova
gestão, trabalhadores/as do
Conselho, profissionais e familiares, a cerimônia foi realizada
no auditório do CRESS.
A mesa de cerimônia foi
composta pela Assistente Social Kátia Regina Madeira, presidente do CRESS/SC na Diretoria Provisória, Miriam Martins
Vieira da Rosa, presidente eleita, Magali Régis Franz, conselheira do Conselho Federal de
Serviço Social - CFESS e Vânia Manfroi, Vice Presidente da
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS-Sul I.
Após a posse da nova gestão, a conselheira presidente
Miriam em seu discurso afirmou que o atual contexto “é um
momento que devemos demarcar e fortalecer nossas bandeiras de luta em prol do exercício

Foto: Cassiano Ferraz/CRESS

A

EM TEMPO DE LUTA, DEFENDENDO DIREITOS!
GESTÃO CRESS 2017/2020

e da formação profissional de
qualidade. Quando reafirmamos nosso compromisso de
classe, pela liberdade e pela
democracia; em defesa dos direitos da população usuária e
da universalização das políticas
sociais; da ampliação ao acesso do ensino público, gratuito,
laico, presencial e de qualidade; contra toda forma de exploração; opressão e violência”. A
persistência em zelar pela nossa profissão será traduzida por
um trabalho cotidiano e árduo
do conjunto das conselheiras/o,
entremeado com a vida profissional e pessoal, porém, sempre motivadas/o por avançar na
luta, superar as contradições e

defender direitos, afirmou Miriam.
A posse da nova diretoria é
o resultado do processo eleitoral democrático da categoria,
legitimado nas urnas por meio
de voto direto não obrigatório.
A possibilidade de voto é um direito de cada Assistente Social,
que se consolida com a participação política, instrumento
que permite o fortalecimento
da profissão. Será a categoria,
que define em momentos como
este significativo, a direção ético-política do nosso Conselho
Regional, a partir da nossa participação, mobilização e organização.

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DOS/AS ASSISTENTES SOCIAIS
Foi realizada no dia 24/10
a Assembleia Geral Ordinária
dos/as Assistentes Sociais no
auditório do CRESS/SC.
Foi realizada a apresentação
dos/as conselheiros/as e trabalhadores/as do CRESS/SC; listados os eventos organizados
pelo Conselho e também àqueles nos quais o CRESS esteve
representado. As atividades
planejadas para 2018 também
foram apresentadas.
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Juliana Z. de Souza, Assessora Contábil do CRESS, expôs
a proposta orçamentária, listando a composição da receita/
despesas de 2017. Com base
nas ações previstas para 2018,
Juliana deu início ao processo
para a definição da anuidade
de 2018. Foram apresentadas
duas propostas, sendo escolhida aquele que apresentou o
menor reajuste: INPC (2,08%).
O valor definido foi R$ 561,52

CRESS - Conselho Regional de Serviço Social - 12ª Região

(6 parcelas de 93,59 – diferença de apenas R$ 1,91 em relação a parcela da anuidade de
2017). Definiu-se descontos
para pagamento em cota única:
Pagamento em 01/2018 (-15%)
= R$ 477,29
Pagamento em 02/2018 (-10%)
= R$ 505,37
Pagamento em 03/2018 (-5%)
= R$ 533,64
Pagamento em Abril de 2018
(s/desc.)= R$ 561,52.

VIA CRESS

N

14º ENCONTRO DO FÓRUM DAS COFIS DA REGIÃO SUL

os dias 11 e 12 de dezembro, a COFI do CRESS
12ª Região sediou o 14º
Encontro do Fórum das COFIs da Região Sul, para o qual,
além das COFIs dos CRESS
de Santa Catarina, Paraná e
Rio Grande do Sul, também foram convidadas as Comissões
Permanentes de Ética de cada
uma das regiões, no sentido de
aprofundar a articulação entre
tais Comissões, tendo em vista
a demanda de ampliação das
estratégias coletivas de atuação frente ao contexto de precarização do exercício profissional, o qual exige do Serviço
Social atuação fundamentada
ética, política e criticamente.
Para a introdução aos debates necessários, foi convidada
a Profª. Dra. Beatriz A. Paiva
(UFSC), a qual foi incumbida
de instigar a reﬂexão acerca da
“ética no exercício profissional

no contexto de recrudescimento das condições de vida da
classe trabalhadora: elementos
para o debate da atuação articulada das Comissões de Ética
e de Orientação e Fiscalização
dos CRESS”.
Na sequência, realizou-se
o debate acerca das deliberações aprovadas no 46º Encontro Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS, no âmbito do
Eixo Orientação e Fiscalização Proﬁssional e do Eixo
Ética e Direitos Humanos, a
partir das seguintes pautas: a)
Aprofundamento de estratégias
pertinentes ao desenvolvimento de cada uma das deliberações; b) Socialização e aprofundamento da compreensão
acerca de temáticas, procedimentos e posicionamentos relacionados às deliberações.
Por fim, foi socializado os
procedimentos inerentes à atu-

ação das Comissões Permanentes de Ética e debate de
limites e possibilidades.
Vale destacar que, no ano
de 2017, a COFI do CRESS
12ª Região já sediou o 13º Encontro do Fórum das COFIs da
Região Sul, o qual antecedeu
o Encontro Descentralizado
da Região Sul (Agosto) e contribuiu no alinhamento de importantes discussões acerca
da demanda de articulação entre as Comissões de Trabalho
dos CRESS, especialmente da
Comissão Permanente de Ética e da COFI, na perspectiva
de constituição da Comissão
Ampliada de Ética, em acordo
com a Política Nacional de Fiscalização do Conjunto CFESS/
CRESS e em tempos em que
demandamos superar debates
fragmentados e acríticos.

3º ENCONTRO DOS/AS COORDENAÇÕES DOS NUCRESS
O CFESS, através da Resolução nº 470, de 13/05/2005,
determina a criação de espaços descentralizados de articulação e organização dos/as Assistentes Sociais, com objetivo
de promover a interiorização e
democratização da gestão pública do CRESS.
Em Santa Catarina, o
CRESS 12ª REGIÃO, através
da resolução Nº 022/2014, instituiu este espaço através da
criação dos NUCRESS, sendo
que atualmente contamos com
12 NUCRESS organizados em
Santa Catarina: NUCRESS
Grande Florianópolis – Palhoça; NUCRESS Brusque; NUCRESS Vale do Itajaí – Itajaí;
NUCRESS Médio Vale do Itajaí

– Blumenau; NUCRESS Norte e Vale do Itapocú – Joinville;
NUCRESS Alto Vale do Itajaí –
Rio do Sul; NUCRESS Vale do
Rio Do Peixe – Caçador; NUCRESS Planalto Norte – Mafra;
NUCRESS Oeste – Chapecó;
NUCRESS Sul – Criciúma; NUCRESS Planalto Catarinense
– Lages, e recentemente os/as
profissionais da Região de Joaçaba organizaram o NUCRESS
daquela região - NUCRESS
Meio Oeste – Joaçaba.
O CRESS/SC organizou o
encontro anual com os/as coordenadores/as e secretárias dos
NUCRESS, que ocorreu no dia
01/12/2017 na sede do Consenho em Florianópolis, tendo
como pauta o planejamento

CRESS/NUCRESS 2018; socialização das experiências
dos NUCRESS - apresentada
pelo/a Coordenador/a de cada
Núcleo e a indicação do processo eleitoral dos NUCRESS
em 2018.
Poderão participar dos NUCRESS todos os/as Assistentes Sociais registrados no
CRESS/SC. A única macrorregião que ainda não conta
com o NUCRESS é o extremo
Oeste – São Miguel do Oeste, a distância geográfica não
pode ser uma barreira para
que possamos dialogar com a
categoria, assim o objetivo do
CRESS/SC em 2018 é a criação do NUCRESS da Região
Extremo Oeste.

CRESS - Conselho Regional de Serviço Social - 12ª Região
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CRESS EM AÇÃO

46° ENCONTRO NACIONAL DO CONJUNTO CFESS-CRESS

O

46° Encontro Nacional
do Conjunto CFESS/
CRESS, realizado em
Brasília (DF) no período de 7 a
10 de setembro de 2017, teve
como tema central “Vamos, levante e lute, senão a gente perde o que conquistou”, trecho da
música “Lute”, de Edson Gomes.
Os representantes da categoria estiveram presentes
neste período para analisar a
conjuntura atual, reiterando a
postura política a ser assumida pela direção dos Conselhos
Regionais e Federal, a qual
fundamentou todo o encontro e
consequentemente o planejamento das ações de cada entidade nos próximos três anos.
Um encontro marcado por
debates e reﬂexões críticas,

por emoções e inquietudes.
Vivenciaram-se momentos que
nos instigam, que nos motivam
a lutar. Evidenciaram-se elementos que sintetizaram características da atual configuração
do capitalismo brasileiro, os
quais imprimem fortes retrocessos aos direitos sociais conquistados historicamente pela
classe trabalhadora, rebatendo
no exercício profissional dos/as
Assistentes Sociais, desvelando importantes desafios para a
categoria profissional.
Foram definidas deliberações distribuídas pelos eixos
da: Ética e Direitos Humanos,
Seguridade Social, Formação
Profissional, Relações Internacionais, Comunicação, Orientação e Fiscalização Profissional
e Administrativo-financeiro.

Oportunamente, reafirmaram-se os esforços necessários para a construção coletiva
e democrática das estratégias
do Conjunto CFESS/CRESS,
para a defesa intransigente e
materialização do projeto ético-político do Serviço Social.
Diante da atual conjuntura, do
desmonte de direitos da classe
trabalhadora que rotineiramente é vítima da violência praticada pelos governos, embasados
em uma lógica capitalista, este
momento configurou-se como
político, oportunizando assim,
a interlocução entre a construção de propostas em defesa do
Serviço Social brasileiro e as
lutas gerais dos/as trabalhadores/as.

CRESS/SC PARTICIPA DA OFICINA NACIONAL DA ABEPSS
De 07 a 09 de novembro de
2017, ocorreu a Oficina Nacional da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em
Serviço Social (ABEPSS), na
Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói/RJ.
O CRESS 12ª Região esteve
representado pela Conselheira Cristiane Selma Claudino e
pelas trabalhadoras: Agente
Fiscal Edinaura Luza e Coordenadora Técnica Fabiana Luiza
Negri.
Antecedeu o evento, momento ímpar de criação do
Fórum Nacional em Defesa da
Formação e do Trabalho Profissional em Serviço Social, enquanto estratégia de atuação
articulada das entidades representativas do Serviço Social
– Conjunto CFESS/CRESS,
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ABEPSS e ENESSO – diante
do contexto adverso de precarização da formação e do trabalho profissional.
A Oficina, por meio da conferência de abertura, palestras
e demais momentos, enfatizou
desafios e estratégias à consolidação de um projeto classista de educação frente aos
ataques aos direitos da classe
trabalhadora e desdobramentos para o Serviço Social. Ademais, reafirmou a demanda da
indissociabilidade entre formação e exercício profissional, na
perspectiva do Projeto Ético
Político do Serviço Social.
O Fórum Nacional de Supervisão de Estágio, agregado
à Oficina, ressaltou a importância da supervisão direta de
estágio, e foi lócus de lança-

CRESS - Conselho Regional de Serviço Social - 12ª Região

mento da Campanha Nacional
da ABEPSS “Sou Assistente
Social e Supervisiono Estágio”,
tendo por objetivo “a relevância
político-pedagógica do estágio
supervisionado no processo de
formação e no exercício profissional em Serviço Social”.
De forma geral, as falas e
debates enfatizaram a importância de articulação e mobilização contra os desmontes
das políticas sociais e ataques
aos direitos dos/as trabalhadores/as. Isso implica em luta e
resistência das entidades e da
categoria, sendo imprescindível reafirmar a defesa do Projeto Profissional, de uma outra
sociedade; o que somente se
materializa na ação coletiva.

CRESS EM AÇÃO

3ª JORNADA DO SUAS

N

os dias 16 e 17 de outubro aconteceu na UFSC,
a 3ª Jornada do SUAS.
O evento promoveu o debate
sobre o SUAS - Sistema Único de Assistência Social - entre
trabalhadores, estudantes, gestores, entidades e usuários dos
serviços da Assistência Social.
A conselheira Cleide T. de Oliveira, representante do CRESS/
SC no FETSUAS/SC, participou
do evento representando o FETSUAS, em sua fala enfatizou o
atual momento de redução nos
investimentos nas políticas públicas e eminente retirada dos
direitos previdenciários, pontuando sobre a reforma trabalhista que entrou em vigor no dia
11/11/2017. Para confrontar o
cenário atual de medidas que
sucateiam as políticas sociais é
preciso criar estratégias de enfrentamento, destacando a articulação com os movimentos sociais, conselhos e associações

de categoria e entidades sindicais, na perspectiva da defesa
desta política pública, buscando
o apoio para impedir que os cortes nos recursos da assistência
se concretizem. Assim como,
lutar pela regulamentação do
SUAS, pelo concurso público,
melhores salários e implementação do plano de cargos e carreira. A participação nos conselhos, nas conferências, entre
outros, possibilitou os avanços
do SUAS, não podemos permitir
que a onda neoliberal retire nossas conquistas.
Um grande desafio posto aos
trabalhadores/as é garantir que
as prerrogativas e princípios da
Assistência Social, sejam práticas constantes e intrínsecas no
cotidiano.
O CRESS/SC também esteve representado pela Coordenadora Técnica Fabiana L. Negri,
que participou do debate acerca
do trabalho interdisciplinar na

Assistência Social. As reﬂexões
elaboradas foram no sentido de
compreender a diferença entre
a política social e as diferentes
profissões que a integram. O
fortalecimento da política pública depende do fortalecimento
dos diferentes profissionais, os
quais devem unir-se em torno
de interesses comuns, e para
isto, é fundamental que cada
profissão assuma o compromisso tanto com a política social,
como com suas competências e
atribuições, as quais são específicas de cada profissional.
Reafirmou-se em relação ao
trabalho na Assistência Social,
que os/as Assistentes Sociais
devem orientar-se pela Lei de
Regulamentação da Profissão
(Lei 8.662/93) e pelo Código de
Ética, pautado nos princípios
que subsidiam o projeto ético-político do Serviço Social que
fundamentam a direção social
da profissão.

SEMINÁRIO SERVIÇO SOCIAL E SIGILO PROFISSIONAL:
OS DESAFIOS NO TRABALHO DO/A ASSISTENTE SOCIAL
O CRESS/SC, participou do
I Seminário de Serviço Social e
Sigilo Profissional: desafios no
trabalho do/a Assistente Social,
organizado pelo grupo Marista no dia 16/11 no Tribunal de
Contas de Santa Catarina.
A palestra da manhã com o
Dr. Hélder Boska de M. Sarmento ressaltou a importância
da resistência frente a atual
conjuntura mundial, em que os
interesses econômicos, políticos, sociais e culturais estão em
disputa e que determina como
o sigilo profissional é concebido. Dra. Simone Sobral Sampaio, trouxe elementos da Lei
8662/93 – Código de Ética do/a
Assistente Social, no capítulo V

que trata sobre o Sigilo Profissional. Destacou a importância
e necessidade de potencializarmos a consciência política,
e nos despirmos de condutas
moralistas e de juízo de valor,
seguindo uma ação reﬂexiva
no processo de preenchimento
de documentos e formulários,
atentos a não criminalização
da população atendida. A fala
do Dr. Maurílio de Castro de
Matos salientou que o “sigilo é
uma capacidade profissional,
além de um direito dos/as usuários/as e um dever dos/as Assistentes Sociais.” Reafirmou
que competência profissional é
uma responsabilidade coletiva,
independente do caráter inter-

disciplinar ou de equipes, enfatizando que as escolhas do que
pode ou não ser divulgado são
essencialmente ético-políticas.
Por fim a Assistente Social
Marinete C. Moreira reafirmou
a importância do/a Assistente
Social questionar-se, ao produzir documentos, acerca do impacto dessas informações na
vida das pessoas. O Seminário
indica que o debate acerca do
sigilo está longe de ser concluído, assim como da possibilidade de afirmações absolutas.
O sigilo profissional não é um
dever abstrato como foi observado, sigilo não é sinônimo de
segredo, mas sim de garantir a
proteção do/a usuário/a.

CRESS - Conselho Regional de Serviço Social - 12ª Região
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ARTIGO

SOU ASSISTENTE SOCIAL E TENHO BANDEIRAS DE LUTA!
Esther Luíza de Souza Lemos
Assistente Social

Quem não se movimenta não sente
As correntes que o prendem

É

comum quando chegamos ao final do ano fazermos um balanço do
que ocorreu ao longo dos 365
dias do respectivo ano e neste
balanço avaliarmos, a partir das
experiências vividas, os aspectos que consideramos satisfatórios e aqueles que não foram
desejados. Este momento é
muito importante e significativo
pois permite a tomada de consciência do caminho percorrido e
a possibilidade de projetarmos,
com os aprendizados daí decorrentes, os dias, meses e anos
futuros. Porém, não é só no “final de ano” que esta “retrospectiva” se torna relevante! Na verdade ela deve ser permanente
pois a vida é movimento!
Somos Assistentes Sociais
e como profissionais, o exercício desta capacidade humana, tanto no âmbito individual
quanto coletivo é fundamental
para, analisando os processos
sociais vividos, as contradições
experimentadas, projetarmos o
futuro e, com nosso trabalho,
construirmos as mediações que
julgarmos viáveis para efetivação do que foi projetado.
O objetivo deste breve texto
é provocar a consciência dos
ataques que a classe trabalhadora tem sofrido no período recente que se expressa no desmonte de direitos sociais e ao
mesmo tempo, reafirmar a direção social que construímos historicamente no enfrentamento
coletivo dos mesmos e que se
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Rosa Luxemburgo

objetiva no que denominamos
projeto ético-político profissional.
Somos bombardeadas e
bombardeados todos os dias
com uma gama de informações
sobre a realidade mundial, brasileira, regional e local. Estas
nos chegam por meio das diferentes emissoras de TV, por
meio de revistas, jornais, sites,
Blogs e hoje, especialmente por
meio da replicação de informações destes meios e produção
de novas informações através
das redes sociais: Facebook,
Twitter, Instagram, Google+,
Youtube, etc...
É central analisarmos as fontes e especialmente o conteúdo
produzido por tais meios, porém o que gostaria de destacar
é que a velocidade com que tais
informações são movimentadas
e o volume em que são disponibilizadas não necessariamente
produzem conhecimento, antes
a tendência é produzir supercialidade na sua apreensão.
Para contribuir com esta reﬂexão gostaria de recorrer aos
estudos de Agnes Heller sobre
o cotidiano, pois se analisarmos
a realidade sem a adequada
percepção teórico-metodológica, podemos cair na tendência
de considerarmos tudo importante ou nada importante, também podemos cair na tendência
de valorizarmos algo irrelevante
e desvalorizarmos algo essencial... Enfim, dimensionarmos e
calibrarmos a análise da reali-
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dade é fundamental!
Segundo a autora, a vida cotidiana é insuprimível na existência humana. Buscando os
fundamentos ontológico-estruturais da vida cotidiana, Heller identifica três componentes
que elucidam sua dinâmica e
movimento. São eles: a heterogeneidade, a imediaticidade
e a superficialidade extensiva
(NETTO, 1994).
Sendo o cotidiano o chão que
dá concretude à realidade, o
cotidiano no modo de produção
capitalista é permeado por relações sociais que são ao mesmo
tempo contraditórias e antagônicas. Situá-las no tempo e no
espaço nos permite apreender
sua particularidade, apanhar
suas determinações objetivas e
subjetivas, dimensionar na sua
historicidade, seu movimento
de continuidades e rupturas.
Confrontar a alienação crescente e ao mesmo tempo avançar
em consciência e ação organizada.
Cotidianamente vemos, ouvimos e sabemos dos inúmeros
ataques que incidem sobre a
classe trabalhadora, até porque
como assistentes sociais, somos parte da classe trabalhadora pois somos submetidas e
submetidos a uma relação de
assalariamento. A questão é,
qual o sentido dos ataques e
como se manifestam na conjuntura recente?
As contradições e o acirramento da luta de classes che-

ARTIGO
gou num ponto que, se alguém
possuía alguma ilusão quanto à
possibilidade da “harmonia” e/
ou coesão social, as evidências
objetivas revelam o sentido das
relações sociais no capitalismo:
a ampliação da riqueza socialmente produzida na mão de
poucos e a ampliação da pobreza para um contingente cada
vez maior da população mundial, reproduzindo-se esta relação no interior dos estados nacionais. Em 25 de setembro de
2017, a Agência Brasil divulgou
que os seis maiores bilionários
no país tem a mesma riqueza e
patrimônio que os 100 milhões
de brasileiros mais pobres. A
tendência histórica de concentração e centralização da riqueza se reafirma todos os dias.
Ao mesmo tempo no enfrentamento da atual crise do capitalismo contemporâneo, pela
primeira vez o Estado assume
como sua a dívida dos bancos,
a dívida privada. Um verdadeiro
assalto ao fundo público! Este
fato escancara a condição de
classe do Estado e a serviço de
quem está a classe dirigente. O
governo ilegítimo que preside
o país está fazendo o serviço
orientado pela agenda neoliberal das agências internacionais
do capital rentista.
No executivo e no parlamento brasileiro tramitam medidas
conservadoras e restritivas de
direitos em todos os campos
da vida social: fim dos direitos
trabalhistas, restrição da fiscalização contra o trabalho escravo, retrocessos na reforma
agrária e na função social da
propriedade, venda de terras
para estrangeiros, monopólio
das sementes, liberação ainda
maior dos agrotóxicos, fim do licenciamento ambiental, fim das
demarcações indígenas, proi-

bição do casamento homoafetivo, restrição ao atendimento
de vítimas de estupro, restrição
à laicidade do Estado, restrição
da liberdade de ensino, redução
da maioridade penal, aumento
da internação para adolescentes no sistema socioeducativo,
exposição de criança e adolescente em conﬂito com a lei,
redução da idade de trabalho,
revogação do estatuto do desarmamento, privatizações e
desmonte do Estado e das políticas que garantem direitos sociais como saúde, assistência
social e previdência social.
Tendo como referência teórico-metodológica o pensamento
social que desvenda o funcionamento da sociabilidade capitalista na sua totalidade, a partir
da Teoria Social de Marx, temos
a possibilidade de, ao mesmo
tempo em que construímos a
análise da realidade, criarmos
as possibilidades de intervenção sobre ela, com o objetivo
de superá-la e rompermos as
correntes que nos prendem. O
protagonismo desta luta é da
classe trabalhadora! Sendo as
e os assistentes sociais parte
da classe trabalhadora, o protagonismo desta luta é nosso em
conjunto com demais trabalhadoras e trabalhadores.
Em maio de 2017, foi publicado no site Alerta Social o
documento “Um golpe por dia
– 365 direitos perdidos” (http://
alertasocial.com.br/wp-content/
uploads/2017/05/UM-GOLPE-POR-DIA_365-DIREITOS-PERDIDOS.pdf). A partir da
posse do governo ilegítimo de
Michel Temer, em 12 de maio
de 2016, o documento registra
e analisa os sucessivos ataques e a avalanche de perdas
de direitos sociais conquistados. Ao sistematizar de forma

cronológica tais ataques, o estudo e análise do documento
pode nos permitir transcender
a cotidianidade, aprofundando
e construindo coletivamente um
conhecimento que pode gerar
nova consciência dos processos em curso.
Analisando as matérias contidas no site e Facebook do
CFESS e dos CRESS no país,
ao mesmo tempo em que podemos identificar a denúncia
contra o desmonte dos direitos,
também identificamos as respostas que como categoria profissional temos construído. Ao
longo de 2017, para cada mês
do ano poderíamos destacar o
posicionamento público da categoria nas diferentes áreas,
expresso em ações concretas
e organizadas coletivamente no
sentido de incidir nas respectivas instâncias de poder. Participar ativamente a partir do nosso
local de trabalho e acompanhar
sistematicamente as matérias,
campanhas, posicionamentos
e ações nacionais nos permite
construir um pertencimento e
percepção de que não estamos
sós.
Como Assistentes Sociais temos nossas “Bandeiras de Luta”
(http://www.cfess.org.br/js/library/pdfjs/web/viewer.html?pdf=/
arquivos/FolderBandeiradeLutas-Livreto.pdf)! Coletivamente
aprovamos uma agenda que
possibilita construir unidade na
ação. O projeto ético-político
se materializa por meio de nosso trabalho! Um trabalho que,
num contexto de precarização e
desmonte de direitos, é socialmente necessário e, na própria
contradição em que se realiza,
tem a possibilidade de coletivamente lutar e resistir!

CRESS - Conselho Regional de Serviço Social - 12ª Região
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FIQUE SABENDO

CRESS/SC NA DEFESA DO SERVIÇO SOCIAL PREVIDENCIÁRIO

A

a chamada dos/as profissionais
exigiu igualmente muita luta,
neste sentido, são diversas
ações da Instituição que visam
o desmonte do Serviço Social
previdenciário.
Em 11 de julho de 2017,
após manifestações dos/as
profissionais que atuam no
INSS, o CRESS 12ª Regional
participou juntamente com outras entidades de uma reunião
com a Superintendência da Região Sul III do INSS, com a seguinte pauta: a) reivindicação
de respeito à autonomia técnica dos/as trabalhadores/as dos
serviços de reabilitação e do
Serviço Social; b) transparência e democracia na discussão
de projetos desenvolvidos pelo
INSS; c) defesa das condições
éticas e técnica para o exercício profissional e as atribuições
e competências dos/as Assistentes Sociais do INSS.
No dia 20 de setembro de
2017 o CRESS 12ª Região,
ABEPSS e outras entidades
emitiram Moção de Repúdio
aos Ataques ao Serviço Social do INSS, denunciando as
ações do governo que buscam

desmontar o Serviço Social especialmente no processo de revisão do Regimento Interno do
Instituto, o qual retira o Serviço
Social de sua estrutura.
Buscando a mobilização da
categoria o CRESS 12ª Região
apoiou a logística e organização do I Seminário do Serviço
Social e Reabilitação Proﬁssional do INSS da Região Sul: cenário atual e impactos na atuação proﬁssional, realizado nos
dias 22 e 23 de setembro de
2017 em Florianópolis/SC.
Dando continuidade na mobilização, o CRESS 12ª Região
enviou Ofício CRESS 0221/17
à Superintendência Regional
do INSS – Sul III, o qual expressou o posicionamento em
defesa do Serviço Social e contrário a proposta de alteração
do Regimento Interno do INSS,
reafirmando o processo histórico do Serviço Social no INSS,
o qual está presente na instituição há 73 anos, construindo direitos e assegurando o acesso
à população, sendo descabida
a proposta de sua extinção.

Foto: Cassiano Ferraz/CRESS

pós a posse do governo
Temer, editou-se a Medida Provisória que se
transformou na Lei 13.341/16,
em que reestruturou a presidência da república e os ministérios. No que concerne à
Seguridade Social, foi extinto
o Ministério da Previdência
Social e o INSS foi transferido
para o novo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário;
outros setores da Previdência
Social foram vinculados ao Ministério da Fazenda, configurando um cenário em que os
direitos sociais da população
brasileira submetem-se aos interesses do capital financeiro.
Há em curso, no atual contexto, uma programada mercantilização da Previdência Social,
na medida em que se acentua
a limitação de acesso à saúde
e à Previdência.
Diante deste contexto, no
âmbito do INSS, o Serviço Social vem sofrendo fortes ataques, os quais objetivam a sua
extinção dentro do Instituto. Foi
com muita mobilização da categoria que em 2009 o INSS realizou novo concurso público e

Foto da Reunião com a Superintendência do INSS - Região SUL III
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FIQUE SABENDO

CRESS 12ª REGIÃO É CONTRÁRIO A TERCEIRIZAÇÃO NA
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTES SOCIAIS NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA

D

esde 2016 o CRESS 12ª
Região, juntamente com
outras entidades vem se
mobilizando contra a alínea “b”
do PLC 0014.2/2016 em tramitação na ALESC.
Este projeto de lei altera a
redação da Lei Complementar
nº 188/1999 que dispõe sobre
o Fundo de Reaparelhamento
da Justiça – FRJ que em seu
artigo 2º, alínea “b” propõe a
contratação de Assistentes Sociais e Psicólogos como peritos, desrespeitando o concurso público vigente e abrindo a
possibilidade de contratações
pontuais e esporádicas, sem
o compromisso ético com as
especificidades presentes no
trabalho desenvolvido pelos/
as profissionais que atuam no
Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, comprometendo significativamente as intervenções
realizadas junto a população.
O PLC 0014.2/2016 possibilita a terceirização dos/as
Assistentes Sociais do Poder
Judiciário Catarinense, fragilizando o acesso à justiça e
acarretando a precarização do
serviço prestado, esta precarização do trabalho desenvolvido pelos/as profissionais atinge

diretamente as pessoas consideradas usuários/as prioritários/as das políticas (crianças,
adolescentes, famílias destituídas de seus direitos, mulheres
vítimas de violência e idosos).
O trabalho dos/as Assistentes Sociais no âmbito do Poder
Judiciário requer continuidade,
e acompanhamento sistemático, além do acolhimento e preparação de famílias e crianças/
adolescentes, assim sendo,
não é possível pensar esta intervenção de forma pontual, focando apenas em relatórios ou
pareceres.
O PLC 0014.2/2016 significa
uma afronta direta ao Estatuto
da Criança e do Adolescente que prevê a constituição de
equipes multiprofissionais nos

Juizados da Infância e Juventude. Além do mais, a ausência
de equipes nas Comarcas afeta os/as usuários/as e também
a categoria profissional, uma
vez que sobrecarregará os/
as profissionais que atuam na
rede socioassistencial dos municípios.
A terceirização retira dos/
as usuários/as a referência em
relação ao profissional que lhe
atendeu e extingue a possibilidade de buscarem orientação e
atendimento junto aos Fóruns
existentes em cada cidade. A
defesa do CRESS 12ª Região
é pelo respeito ao Concurso
Público para o cargo de Assistente Social, visto que promove
autonomia e evita a rotatividade dos/as profissionais.

RESULTADO DAS ELEIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
Durante os dias 04, 05 e 06
de outubro foi realizada a eleição extraordinária do CRESS
12ª Região em oito mesas eleitorais distribuídas por todas as
regiões de Santa Catarina.
Além dos votos presencias
do/as Assistentes Sociais residentes nas cidades nas quais o

Conselho disponibilizou mesas
eleitorais, os/as demais profissionais de todo o Estado puderam votar via Correios.
O resultado final foi o seguinte:
• Votos computados nas oito
mesas eleitorais: 351;
• Votos por correspondência:

307;
• Brancos: 04 e Nulos: 09.
Num total de 658 votos.
Com esse resultado a Chapa
“Em tempo de luta, defendendo
direitos” foi eleita para a gestão
2017/2020.
Leia sobre a Posse na página 04.

CRESS - Conselho Regional de Serviço Social - 12ª Região
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COMISSÕES

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

A

Comissão de Orientação
e Fiscalização (COFI),
de janeiro a outubro de
2017, dedicou-se à viabilização
de 1354 atividades/ações, sendo:
• 71 intervenções por meio de
visitas de orientação e fiscalização; audiências com autoridades; reuniões com Assistentes Sociais; atendimentos em
sede de Assistentes Sociais e
outros; e atividades com acadêmicos/as.
• 501 atendimentos via telefone;
• 271 orientações pela via ele-

trônica;
• 350 mensagens eletrônicas
internas (expedidas pelo Setor
de Orientação e Fiscalização)
para organização e reﬂexão
sobre o trabalho;
• 69 reuniões para planejamento, encaminhamentos e
estudos (da COFI, do Setor de
Orientação e Fiscalização, dos/
as trabalhadores/as, de Conselho Pleno, dentre outras);
• 12 participações e contribuições em eventos;
• 74 ofícios expedidos para fins
de notificação, reiteração, denúncia, dentre outros;

DEMANDAS

62%

2. Atribuições privativas – Supervisão de estágio

48%

3. Atribuições privativas – Exercício ilegal

17%

4. Atribuições privativas – Exercício irregular

23%

5. Condições de trabalho – Jornada de trabalho/30 horas

41%

6. Condições de trabalho – Autonomia profissional

46%

7. Condições de trabalho – Espaço físico/Sigilo profissional

58%

8. Condições de trabalho – Piso salarial

17%

9. Instrumentais técnicos

42%

10. Concurso público/Processo seletivo/Demanda de ampliação do
quadro

28%

11. Acúmulo de cargos

8%

12. Posicionamento político sobre formação

13%

13. Outros posicionamentos políticos

4%

14. Outros

27%

tágio (48%).
Em relação às demandas
atendidas via contato telefônico, neste período, foram 501
1 - Norte

2 - Gde.
Fpolis.

– evidenciamos que a região
mais requisitante de orientações sobre o exercício profissional, através deste meio de

3 - Oeste

4- Serrana

5 - Sul

comunicação, foi a região da
Grande Fpolis (30,54%), seguida das regiões Vale do Itajaí
(20,56%) e Oeste (15,97%).

6 -Vale do
Itajaí

7- Outros

TOTAL

54

153

80

34

59

103

18

501

10,78%

30,54%

15,97%

6,79%

11,78%

20,56%

3,59%

100%

Por fim, as demandas mais
recorrentes nos atendimentos
via telefone estiveram relacionadas às competências e

12

Vale ressaltar que, no quadro ao lado, as demandas não
contabilizaram 100% em sua
somatória total, considerando que, em cada intervenção
realizada, geralmente, ocorreu o atendimento de mais de
uma demanda. Nisto, destaca-se como principais demandas
atendidas pela COFI, no período correspondente de janeiro a outubro de 2017: Competências e atribuições privativas
– Geral (62%); Condições de
trabalho – Espaço físico/Sigilo
profissional (58%); Atribuições
privativas – Supervisão de es-

%

1. Competências e atribuições privativas – Geral

• 2 encaminhamentos de denúncias à Comissão Permanente de Ética (CEP);
• 4 notificações de multa por infração à Lei nº 8.662/1993.
No que se refere às visitas de
orientação e fiscalização, audiências com autoridades, reuniões com Assistentes Sociais,
atendimentos na sede de Assistentes Sociais e outros, bem
como atividades com acadêmicos/as, as demandas mais
enfáticas de intervenção da
COFI podem ser visualizadas
no quadro abaixo:

atribuições privativas dos/as
Assistentes Sociais, seguidas
das condições técnicas e éticas
– jornada de trabalho 30 horas

CRESS - Conselho Regional de Serviço Social - 12ª Região

e condições técnicas e éticas –
espaço físico/sigilo profissional.

COMISSÕES

A

COMISSÃO DE INSCRIÇÃO

s ações que são desenvolvidas pela Comissão
de Inscrição são transversais a todas as comissões
de trabalho do CRESS, em especial das comissões precípuas, entre elas a Comissão Permanente de Ética, Comissão
de Orientação e Fiscalização
e Inadimplência. Assim sen-

do, a comissão reune-se ordinariamente uma vez ao mês
e, extraordinariamente quando
necessário, tendo por objetivo
assegurar todo o ﬂuxo de trabalho, conforme as demandas
abaixo apresentadas.
No ano de 2017 foram desenvolvidas inúmeras ações
para garantir os ﬂuxos de ha-

Inscrições principais
Cancelamentos de inscrições
Transferência de Inscrição Principal - Homologadas
Transferência de Inscrição Principal - Deferidas
Reinscrição
Interrupção de Registro Profissional
Resgistro de Pessoa Jurídica
Cancelamento Pessoa Jurídica
Inscrição Secundária
Total de Processos Movimentados
de Serviço Social, bem como
promover a articulação com as
Unidades de Formação Acadêmicas (UFA’s). Os principais
temas abordados com os/as
estudantes estão relacionados à estrutura e objetivos do
CRESS, questões relacionadas aos processos de registro

292
235
21
54
50
01
00
00
01
654

profissional dos/as bacharéis,
reﬂexões a partir do Código de
Ética do/a Assistente Social e,
temas vinculados as competências e atribuições privativas
dos/as futuros profissionais no
exercício da profissão.
Por fim, a Comissão de Inscrição convida todos/as profis-

bilitação para o exercício profissional dos/as Assistentes
Sociais, dentre os quais destacamos:
Garantir o ﬂuxo dos processos de inscrição, cancelamento, transferência dos registros proﬁssionais.
Projeto CRESS na Academia
Estudantes da UFSC
Mais uma vez no ano de
2018, o CRESS 12ª Região desenvolveu o Projeto “CRESS
na Academia” com alunos e docentes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
tendo por objetivo propiciar
um espaço de formação para
os/as futuros/as profissionais
sionais no ano de 2018, a acompanhar as notícias do CRESS/
CFESS, uma vez que será
retomado o recadastramento
obrigatório e a possibilidade
de participação da pesquisa do
perfil dos/as Assistentes Sociais no Brasil! Contamos com
a participação de todos/as.

CRESS - Conselho Regional de Serviço Social - 12ª Região
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COMISSÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS

A

Comissão Permanente
de Ética e Comissão Ampliada de Ética e Direitos
Humanos fundamenta suas
ações, na observância rigorosa
do Projeto Ético-Político Profissional assegurados inicialmente pela Lei 8.662/93, que regulamenta o exercício profissional
do/a Assistente Social em todo
o território nacional e, a Resolução CFESS 273/1993 com as
alterações introduzidas pelas
Resoluções CFESS 333/96,
290/94, 293/94 e 594/1, que
institui o Código de Ética Profissional do/a Assistente Social.
São princípios fundamentais
para o Serviço Social, materializados no Código de Ética:
a liberdade, a democracia, a
ampliação da cidadania, a defesa intransigente dos direitos
humanos e o empenho contra
todas as formas de preconceiro
e autoritarismo. Assim como, o
compromisso com a qualidade
dos serviços prestados à população usuária, reafirmando
a construção coletiva da categoria na perspectiva da eman-

cipação política e humana da
classe trabalhadora.
Neste contexto que as comissões aqui referenciadas, no
ano de 2017 desenvolveram
suas ações. Na Comissão Permanente de Ética tramitaram e
tramitam as seguintes denúncias e processos:
• Denúncias Éticas em tramitação: 04
• Processos Éticos em tramitação: 10
• Processos Éticos em Instância de Recurso no CFESS: 02
• Processos Éticos Desaforados: 02
• Denúncias Éticas para análise: 03
• Denúncias Éticas arquivadas:
02
• Desagravo para relatoria: 01
• Denúncia Disciplinar: 01
• Julgamentos Éticos realizados: 05
Também foi realizado o Curso “Ética em Movimento” para
a Região Oeste que ocorreu na
cidade de Chapecó.
A Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos no de-

correr do ano desenvolveu as
seguintes ações:
• Roda de Conversa Normas
Técnicas do SUS x Aborto Legal: reﬂexões para o Serviço
Social. Bem como a disponibilização do vídeo organizado
a partir da Roda de Conversa,
no site do CRESS;
• Roda de Conversa acerca da
atuação do/a Assistente Social
junto a população em situação
de rua, bem como a disponibilização do vídeo organizado
a partir da Roda de Conversa,
no site do CRESS;
• Participação no processo de
articulação e fortalecimento
frente a conjuntura atual de
Florianópolis e Região metropolitana, junto ao Movimento
Nacional População de Rua.
• E por fim, organizamos o planejamento para 2018, trazendo para o debate várias
bandeiras de luta. Portanto,
convidamos a categoria para
participar massivamente da
Comissão Ampliada de Ética
e Direitos Humanos.

A

Comissão Administrativofinanceira tem trabalhado
em suas atribuições no
que diz respeito à gestão de
pessoal do CRESS 12ª Região.
A finalidade da Comissão
ADM-FIN é qualificar e aprimorar os mecanismos de gestão, tendo como referência os
princípios da transparência, da
efetividade, da eficiência, da
gestão democrática, da competência técnica, do compromisso ético e político na condução
das ações.
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Neste último semestre, duas trabalhadoras passaram a fazer parte
da equipe administrativa, Francis
Lilian Alves Hoffmann e Ana Paula Shiratori foram
contratadas em de
2017.
As vagas foram
abertas após a saída de dois
Francis e Ana foram aprotrabalhadores suprindo a ne- vadas no Concurso Edital
cessidade atual do Conselho.
001/2013.
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COMISSÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

SOU ASSISTENTE SOCIAL

Entrevista
S
S
E

CR

Com o Assistente Social:

Claudemir Osmar da Silva
CRESS nº 5817

Claudemir Osmar da Silva atualmente compõe a equipe de referência do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos (PAEFI) do CREAS Brejarú, no município de Palhoça/SC.
É mestre em Educação pela UFSC
e atuou como professor de ensino
superior no Departamento de Serviço Social da UFSC. Coordena o
NUCRESS Grande Florianópolis.
Via Social - Faça uma análise
do atual contexto de desmontes
dos direitos sociais e trabalhistas:
Claudemir O. da Silva - É fundamental compreender que vivenciamos um aprofundamento da
crise estrutural do capital. Não se
trata de uma disfunção ou problema
de regulação ajustável com a “modernização” das leis trabalhistas
ou com a “reforma” previdenciária.
Trata-se de uma crise que é constituinte do movimento contraditório
do sistema de produção capitalista. No Brasil, essa crise se agrava com a política de ajuste fiscal e
contrarreformas que se expressam
no desmonte e na regressão dos
direitos sociais historicamente conquistados pela classe trabalhadora.
Por meio do discurso da “modernização” das relações de trabalho e
de aperfeiçoamento de regras da
previdência social, o governo ilegítimo de Michel Temer, se empenha
em atender a agenda de interesses
do capital financeiro internacional
e das oligarquias nacionais com a
imposição de duras e severas medidas de austeridade que visam o
desmonte dos direitos sociais. As
consequências desse processo
inevitavelmente será o desemprego
massivo, contenção salarial, perda
de direitos trabalhistas e garantias
sociais, portanto, o adensamento
da pauperização. Esse processo
se materializa principalmente nas
seguintes medidas: Emenda Cons-

titucional nº 55 ao instituir um Novo
Regime Fiscal, terá como principal
consequência a redução significativa de recursos financeiros para
as políticas sociais o que impactará na vida da classe trabalhadora;
Lei n. 13.429/17 (Lei da terceirização) que significará crescimento
da precarização das relações de
trabalho, aumento da rotatividade
e potencialização dos acidentes de
trabalho; Lei 13.467/2017 (reforma
trabalhista) que provocará retrocessos históricos intensificando a
precarização, informalidade, rotatividade, desemprego, trabalho escravo, excesso de jornada, práticas
antissindical, assédio moral, adoecimento, acidentes, mutilações e
morte no trabalho, insegurança jurídica, fim da fiscalização e da proteção social dos direitos e ambiente
do trabalho e a violação ampla de
direitos sociais e humanos (previdenciário, civil, ambiental, sanitário,
penal etc). Nesse rol de desmontes
e regressões, a PEC 287/2016 que
visa a “reforma” previdenciária sob
discurso de “déficit” financeiro, que
não existe, pois, como sabemos a
Previdência insere-se no sistema
de Seguridade Social, juntamente
com as áreas da Saúde e Assistência Social. Diversos estudos já
revelam que a Previdência Social é
superavitária.
Via Social - Em sua análise
quais os impactos para a profissão
frente aos desmontes das políticas
públicas e os ataques aos direitos
sociais e trabalhistas?
Claudemir O. da Silva - É nesse
contexto regressivo de direitos e de
desmonte das políticas sociais que,
nós Assistentes Sociais, realizamos
nossas intervenções profissionais
e construímos respostas profissionais. As determinações do atual
momento de crise do capital agravam as condições e relações de

trabalho dos/as Assistentes Sociais
tanto nos seus impactos sobre as
respectivas políticas nas quais realizamos nossas intervenções quanto nas condições objetivas como
trabalhador/a. Vivenciamos esses
processos em nosso cotidiano profissional com a implementação de
ações gerencialista de controle e
produtividade, de processos de privatização realizados pelas Oscips,
O.S, Fundações, EBSERH, dentre
outras, que precarizam ainda mais
os vínculos empregatícios.
Via Social - Na sua opinião
quais seriam as estratégias possíveis a serem construídas no cotidiano profissional?
Claudemir O. da Silva - Considero fundamental que nós assistentes sociais tenhamos consciência de pertencimento à classe
trabalhadora e clareza da vinculação ao projeto societário que dá a
direção social assumida pela categoria. Temos o desafio de lutar na
contracorrente, de alinhar forças
que impulsionem a resistir e provocar mudanças em sintonia com
nosso projeto ético-político profissional que reafirma a radicalização
democrática comprometida com a
socialização dos meios de produção e da riqueza socialmente produzida, da riqueza social material e
cultural. Portanto, o que nos resta
é nos organizar coletivamente, seja
nos espaços da categoria (conjunto
CFESS/CRESS/ABEPSS/ENESSO), seja por dentro das políticas
(FÓRUNS E FRENTES) ou ainda
nos espaços sindicais e partidários.
Não vislumbro outra estratégia viável que não seja por meio dos espaços de militância coletiva, mobilização, articulação, trabalho coletivo e
vontade política organizada.
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APROXIME-SE DA SUA REGIÃO

FORMAÇÃO DO NUCRESS MEIO OESTE: UMA NOVA CONQUISTA

O

s/As Assistentes Sociais da Região Meio
Oeste de Santa Catarina organizaram a categoria em 1998, quando criaram
a APROSSMOSC, Associação
de Profissionais de Serviço
Social do Meio Oeste de Santa Catarina, na qual periodicamente os/as profissionais se
reuniam para discutir assuntos
inerentes a profissão nas mais
diferentes áreas de atuação,
promovendo debates e capacitações em parceria com o
CRESS/SC em torno da práxis
profissional.
No ano de 2015 o CRESS
12ª Região, promoveu um encontro na Região expondo sobre os NUCRESS, e a partir
de então os/as profissionais
desta região iniciaram as discussões em torno de efetivar o
núcleo. Em 2016 extinguiu-se

a APROSMOSC, e a categoria
continuou a organização através do COPROSS (Coletivo de
Profissionais de Serviço Social
do Meio Oeste) que no ano de
2017, em contato com profissionais da região de Concordia
e Campos Novos, decidiram
por implantar o NUCRESS nesta Região.
O NUCRESS se efetivou
na região Meio Oeste em
novembro de 2017, abrangendo
34 Municípios, da região da
AMMOC, AMAUC e AMPLASC.
Para os/as Assistentes Sociais desta região o Núcleo representa uma organização importante que possibilitará uma
maior e melhor aproximação
do CRESS/SC com os/as profissionais, viabilizando a participação política nos municípios
bem como de reﬂetir continuadamente o fazer profissional, a

ética, as potencialidades e os
desafios nos diferentes espaços de trabalho.
A primeira coordenação é
composta por uma Coordenadora e Secretária, na qual fazem parte as seguintes profissionais:
• Coordenadora: Joviane Colombelli (Joaçaba);
• Coordenadora Suplente: Juliana Kusnier (Joaçaba);
• Secretária: Cristiane Ninow
(Concórdia);
• Secretária Suplente: Juliana
Nowist (Campos Novos).
Os/As profissionais interessados/as em participar do
NUCRESS Meio Oeste podem
encaminhar a solicitação pelo
e-mail
nucress.meiooeste@
gmail.com ou entrar em contato
pelo telefone 49 99919-8486.

Demonstrativo do Resultado do Exercício 01/01/17 a 31/10/2017
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas com Pessoal
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Serviço de Terceiros e Encargos
Outros Serviços e Encargos
Diversas Despesas de Custeio
Fundo Nac. de Aux. aos CRESS
Contribuição Pasep
Despesas de capital
SUB-TOTAL
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R$
657.649,21
152.046,3
6.631,17
161.785,84
315.837,80
3.015,07
20.080,43
5.087,45
12.351,40
1.334.484,67
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RECEITA BRUTA
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
SUB-TOTAL

R$
1.743.585,52
88.007,21
7.624,51
0,00
74.949,25
1.914.166,49

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

579.681,82

