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CRESS 12ª REGIÃO

COM A
PALAVRA
O CRESS

É

com satisfação que a
Diretoria do CRESS 12ª
Região, Gestão 2017/2020
- Em Tempo de Luta, Defendendo
Direitos, apresenta a nova versão
do Via Social.

Destacamos ainda, a Entrevista
com a Professora Dra. Cristiane
Luiza Sabino de Souza (pág. 15),
que relaciona a atual conjuntura
brasileira com o fazer profissional
enquanto Assistente Social negra.

Reformulamos a diagramação deste informativo, que é
o principal meio de comunicação entre o CRESS e a categoria de Assistentes Sociais de
Santa Catarina, sendo entregue
no endereço de cada profissional
inscrito/a no Conselho.

Dentre os demais assuntos abordados no decorrer desta publicação temos a questão feminista
abordada no artigo “#8M: Serviço
Social, gênero e feminismos”,
texto de autoria da Me. Fernanda
Ely Borba (pág. 4 e 5).

Pensamos este Jornal como um
meio de comunicação com diagramação agradável e moderna
trazendo informações de interesse da categoria, bem como
prestando conta das atividades
realizadas nos primeiros meses
de 2019.
O tema central desta edição é o
combate ao racismo, compreensão e enfrentamento necessários ao exercício profissional nos
vários espaços de atuação do/a
Assistente Social. A capa apresenta a Campanha do dia do/a
Assistente Social “Se Cortam
Direitos, Quem é Preta e Pobre
Sente Primeiro - A Gente Enfrenta
o Racismo no Cotidiano”, amplamente divulgada a partir deste mês
pelo Conjunto CFESS/CRESS.
Este temário é um desdobramento da campanha da Gestão
do Conjunto CFESS/CRESS 2017/2020 - “Assistentes Sociais
no Combate ao Racismo”.
Para aprofundar o debate, o
CRESS 12ª Região convidou
para dialogar sobre o tema a
Professora Me. Jussara Francisca
de Assis dos Santos, que redigiu
o Artigo Central deste jornal (pág.
8 e 9).

Na página 7 apresentamos a atividade realizada pelo CFESS, com
o apoio do CRESS/SC, “SUAS
de Ponta a Ponta - Desafios do
trabalho profissional na Política
de Assistência Social: Reflexões
sobre alternativas coletivas”.
Essa foi a primeira edição desta
atividade que pretende fazer um
diálogo, de norte a sul do país,
com o/a Assistente Social que
atua diretamente nos equipamentos e serviços sociais e atende à
população usuária do Serviço
Social, aproximando ainda mais
o Conjunto CFESS/CRESS do/a
profissional.
Os eventos do CRESS articulados em conjunto com os Núcleos
de Base - NUCRESS, estão
na página ao lado (pág. 3) e
terão como tema das palestras
“Regressão de Direitos tem Cor
e Classe: Assistentes Sociais no
Combate ao Racismo”. Momento
especial, para nós Assistentes
Sociais, de discussão do nosso
fazer profissional cotidiano.
Convidamos todos/a para participar das atividades em sua região
e aproxime-se do NUCRESS
mais perto de sua cidade. Pois dia
15 de maio, Dia do/a Assistente
Social, é para comemorar e
defender a nossa profissão. ▣

EVENTOS

dia do/a
Assistente Social
Dia 15 de Maio comemoramos o dia do/a
Assistente Social e os 13 NUCRESS de Santa
Catarina estarão realizando eventos em suas
regiões. Doze Núcleos irão realizar palestras com
o mote da campanha deste ano: “Regressão de
Direitos tem Classe e Cor: Assistentes Sociais

Programação dos Eventos
NUCRESS/CRESS

no Combate ao Racismo!”. O NUCRESS Vale do
Itajaí irá realizar a Mesa Redonda “Diálogos com
movimentos sociais em combate ao Racismo”.
Participe dos eventos na sua região. Veja a
programação de cada NUCRESS e agende-se!

ALTO VALE DO ITAJAÍ

NORTE E VALE DO ITAPOCÚ

OESTE

Rio do Sul. Dia 10/05.
Local: UNIDAVI, Sala Nobre
Horário: 8h30 às 11h30
Palestrante: Doutoranda
Jussara F. de Assis dos Santos

Joinville. Dia 16/05.
Local: SINSEJ
Horário: 17h às 20h30
Palestrante: Dra. Roseli da
Fonseca Rocha

GRANDE FLORIANÓPOLIS

VALE DO RIO DO PEIXE

Chapecó. Dia 14/05.
Local: UNOCHAPECÓ,
Auditório R1
Horário: 14h às 17h30
Palestrante: Esp. Anna
Carolina M. do Espírito
Santo

Florianópolis. Dia 15/05.
Local: Auditório nº 1 TCE
Horário: 14h às 17h30
Palestrante: Dra. Roseli da
Fonseca Rocha e
Débora Barbosa

Caçador. Dia 08/05.
Local: Plenário da Câmara
Municipal de Caçador
Horário: 13h30 às 17h30
Palestrante: Doutoranda
Jussara F. de Assis dos Santos

SUL

VALE DO ITAJAÍ

Criciúma. Dia 14/05.
Local: UNESC, Bloco O Sl 01
Horário: 13h às 18h
Palestrante: Dra. Cristiane L.

Sabino de Souza e Dra. Loiva
Mara de Oliveira Machado

Itajaí. Dia 15/05.
Local: Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú
Horário: 13h às 17h
Palestrante: Será indicada
pelo NUCRESS

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ

BRUSQUE

Blumenau. Dia 06/05.
Local: Auditório da
Biblioteca da FURB
Horário: 13h às 16h30
Palestrante: Doutoranda
Jussara F. de Assis dos Santos

Brusque. Dia 22/05.
Local: IFC
Horário: 13h30 às 17h30
Palestrante: Esp. Anna
Carolina M. do Espírito
Santo

PLANALTO CATARINENSE

MEIO OESTE

Lages. Dia 13/05.
Local: Incubadora MIDILages
Horário: 14h às 17h30
Palestrante: Dra. Cristiane

Luzerna. Dia 09/05.
Local: Seminário São João
Horário: 14h às 17h30
Palestrante: Doutoranda
Jussara F. de Assis dos Santos

Luiza Sabino de Souza
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PLANALTO NORTE
Mafra. Dia 07/05.
Local: Auditório da
Amplanorte
Horário: 13h30 às 16h
Palestrante: Doutoranda
Jussara F. de Assis dos Santos
EXTREMO OESTE
São Miguel do Oeste.
Dia 13/05.
Local: Auditório do IFSC
Horário: 13h30 às 17h
Palestrante: Esp. Anna
Carolina M. do Espírito
Santo
A programação completa,
incluindo a formação e os
locais de atuação de cada
palestrante, estão disponíveis
no site do CRESS/SC.
Aproxime-se do CRESS
através do NUCRESS de sua
região. Participe das atividades organizadas por cada
núcleo.
“O CRESS somos
todos e todas nós!”
ABRIL 2019
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#8m: SErviço Social, gênEro E fEminiSmoS

P

Fernanda Ely Borba
Assistente Social
Feminista associada à UBM Chapecó
Doutoranda PPGICH/UFSC, na área de concentração Estudos de Gênero
Integrante do Núcleo de Estudos de Serviço Social e Relações de Gênero - NUSSERGE/UFSC

elo terceiro ano consecutivo o dia 08 de
março tem sediado as
atividades da Greve
Internacional de Mulheres, mais
conhecida como #8M. O crescimento vertiginoso deste movimento revela-se numa contraofensiva ao recrudescimento dos
governos fascistas, da ultradireita e de políticas neoliberais,
que atingem de forma contundente os direitos humanos de
gênero.
Os rebatimentos deste contexto societário são visíveis na
frágil democracia brasileira,
acentuando-se com os desdobramentos do tenso e denso
processo eleitoral vivenciado no
ano de 2018. Indubitavelmente,
o Serviço Social brasileiro tem
se deparado com inúmeros
desafios que se materializam
na intensificação das violações
de direitos humanos da população usuária, na derrocada do
sistema de proteção brasileiro e
consequente precarização das
relação e condições de trabalho
das/os Assistentes Sociais.
É nesse cenário adverso que
se torna indispensável a reflexão em torno das contribuições
dos feminismos e dos debates
de gênero para o Serviço Social.
Seja porque a profissão é atravessada pelos contornos de
gênero, seja porque o sexismo,
a misoginia, as violências e desigualdades de gênero impõem-se no cotidiano de trabalho da
nossa profissão.
Nesse sentido, o conceito de
gênero possibilita-nos compreender que as características que
perfazem os papeis masculino
e feminino transcendem o sexo
biológico, haja vista construírem-se no âmbito da história e da
cultura (SCOTT, 1995).
De acordo com Saffioti (2004),

o fato de existirem diferenças
entre os papéis de gênero não
seriam, por si só, explicativas da
violência. Como recurso explicativo da conversão das diferenças em desigualdades, a
autora recorreu ao conceito de
patriarcado.
Para o feminismo materialista (DELPHY, 2009), (HIRATA;
KERGOAT, 2007), o patriarcado
consiste num importante referencial para compreender as
demais assimetrias nas relações
sociais, à medida que põe em
movimento desigualdades de
gênero, classe, raça e geração,
dentre outros marcadores de
diferença social. Tais processos
de subordinação seriam viabilizados a partir do emprego autorizado da violência por parte do
patriarca. De modo concreto, tal
raciocínio auxilia a compreender
o nascimento da divisão sexual
do trabalho e o estupro corretivo.
Se o feminismo materialista
consiste numa importante referência para o Serviço Social brasileiro, devido à correspondência
com o materialismo histórico-dialético (CISNE; SANTOS, 2018),
é importante conhecer a amplitude dos movimentos feministas,
que incorporam outras nuances
para além da materialista.
É nessa toada que emerge
a teoria queer. Parte da compreensão que o sexo extrapola
a dimensão exclusivamente
biológica, configurando-se, tal
qual o gênero, numa construção sociocultural. Ao romper
com a heterossexualidade compulsória (cisheteronormatividade), permite a incorporação
das sexualidades “dissidentes”
(CAMBRONE, 2017), ou marginais, a exemplo da travestilidade,
a transgeneridade e a intersexualidade. Algumas/ns das/os
estudiosas/os mais conhecidas/

os são Michel Foucault e Judith
Butler.
Cambrone (2017) ressalta
que a expectativa de vida média
de uma pessoa trans é de aproximadamente 35 anos de idade
(muito abaixo da média geral)
e a maior parte encontra no
comércio do sexo a única forma
de sobrevivência. Lembramos
ainda que o Brasil é recordista
em homo e transfobia.
Diante desse panorama, a
teoria queer assume como pressuposto ético-político a desconstrução dos preconceitos que
rondam o universo trans. Ainda,
questiona a hierarquização ou
sobreposição de um marcador
de diferença social em relação
aos demais — seja a classe
social, a raça, o sexo, o gênero,
a etnia ou qualquer outro —,
defendendo a interseccionalidade entre eles.
Em nossa ótica, esse seria
um dos principais paralelos
entre a teoria queer e o feminismo negro, sendo esse último
o precursor do termo interseccionalidade. Criado por Kimberlé
Crenshaw no ano de 2001
(CRENSHAW, 2002), o conceito
demarca:

[...] o paradigma teórico e metodológico da tradição feminista
negra, promovendo intervenções políticas e letramentos
jurídicos sobre quais condições
estruturais o racismo, seximo e
violências correlatas se sobrepõem, discriminam e criam
encargos singulares às mulheres negras (AKOTIRENE,
2018, p. 54).

Akotirene (2018) salienta
o potencial teórico, metodológico e prático do conceito para
instrumentalizar os movimentos antirracistas e feministas
para atuarem de forma efetiva
com as pautas das mulheres

¹ Mioto (2015) reflete que a apropriação do trabalho não pago exercido pelas mulheres constitui-se como um dos principais
C
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ARTIGO
negras. Nesse sentido, aguça o
olhar para as hierarquias entre
as mulheres, pleiteando a visibilidade política do marcador
de diferença racial no mesmo
patamar de igualdade da classe
e do gênero.
Uma das maiores contribuições do feminismo negro consiste na visibilidade da solidariedade interracial por meio da concepção de sororidade. Baseado
nas relações de cumplicidade
feminina, emerge como importante substrato político e prático
dos feminismos contemporâneos, à medida que incentiva
o trabalho coletivo em prol das
transformações sociais, sobretudo na perspectiva de gênero.
Algumas das autoras mais
conhecidas do feminismo negro
em contexto internacional são
Patricia Hill Collins, Audre Lorde,
Ângela Davis. No Brasil, as
autoras do feminismo negro mais
populares seriam Sueli Carneiro,
Lélia Gonzales, Djamila Ribeiro,
Jurema Werneck e Luiza Bairros.
Podemos dizer que o feminismo negro e os feminismos
pós-colonial e des/decoloniais
convergem para um ideal de
sociabilidade afim. Uma das
principais especificidades de
cada um dos feminismos supracitados refere-se à localização
geopolítica. Isso porque uma
das principais intencionalidades dos feminismos pós e des/
decoloniais é demarcar a dimensão étnica, conectando-se especialmente às questões indígenas e concernentes à migração
forçada.
Por conta disso, o feminismo pós-colonial publiciza os
estudos de origem asiática e africana, cujas principais expoentes
seriam Chandra Mohanty, Jasbir
Puar, Gayatri Spivak. Ao passo
que os feminismos des/decoloniais vocalizam os estudos feministas da América Latina, com o
destaque para Marcela Lagarde,
Maria Lugones, Gloria Anzaldúa
e Rita Laura Segato.
Outra preocupação teórico-política de tais feminismos é questionar os privilégios
do feminismo ocidental, que

universalizam o sujeito político dos feminismos a partir da
mulher branca, cisheteronormativa, e de classe média, ignorando as peculiaridades étnicas
e raciais. É nesse contexto
que tais feminismos indicam o
caráter duplamente colonizado
das mulheres do Sul Global,
submetidas ao poder da dominação colonial do império e da
dominação masculina do patriarcado (BALLESTRIN, 2013).
Atentando-se às preocupações apontadas por Lisboa e
Oliveira (2015), cremos que a
desconexão do Serviço Social
com as contribuições dos
estudos de gênero e dos feminismos pode acarretar nas seguintes ciladas:
As limitações para extrapolar o modelo de família tradicional, notadamente nos papeis e
funções de gênero. Como consequência, pode-se sobrecarregar ainda mais as mulheres a partir do trabalho não
pago historicamente delegado
a esse segmento, relativo ao
cuidado doméstico e intergeracional¹ (crianças e adolescentes,
idosos, etc).
Relacionado a isso pode
sobrevir ainda a fragilidade de
incorporar outras possibilidades de orientação e identidade
sexual para além da cisheteronormatividade, o que pode
incidir na eventual restrição do
acesso a direitos.
Outra ciliada refere-se à
manutenção da invisibilidade
das hierarquias de desigualdade
de gênero articuladas às dimensões de raça e de etnia da população usuária, com ênfase para
as especificidades das mulheres negras, quilombolas, indígenas e migrantes de países
periféricos.
Da perspectiva endógena à
profissão, arriscamos que as
fragilidades para compreender
os atravessamentos de gênero
postos ao Serviço Social brasileiro podem interferir no protagonismo das/os profissionais para a defesa de posicionamentos profissionais. Fato
que pode estar relacionado à
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visão tradicional dos papéis de
gênero, cristalizada no entendimento do papel masculino ligado
ao espaço público, ao protagonismo, ao poder de fala conquanto o papel feminino seria
relacionado à passividade e à
domesticidade.
Ainda, como consequência mais extrema, a contribuição para a perpetuação do
machismo, do sexismo, da misoginia e da cultura do estupro,
especialmente por meio de atitudes como a culpabilização
das pessoas em situação de
violência.
Como possíveis horizontes
de resistência para o Serviço
Social, vislumbramos:
A valorização dos estudos
de gênero e feminismos como
parte da formação acadêmica e
profissional das/os Assistentes
Sociais. Afinal de contas, para
compreender as nuances de
gênero que perfazem as relações sociais e articulá-las às
demais dimensões da desigualdade social (classe, raça, etnia,
geração, capacidade, dentre
outras) é imprescindível, antes
de tudo, conhecê-las. Aliado a
isso, a capacidade argumentativa imposta às/aos Assistentes
Sociais pelos desafios cotidianos de trabalho, no sentido de
dar vida aos princípios do projeto
ético-político profissional, requer
a apropriação de aportes teórico-metodológicos da temática
em comento.
Paralelamente, a participação nos movimentos feministas pode constituir-se num profícuo espaço de defesa de direitos, de resistência e de formação profissional e política. É
nesses espaços que se promovem encontros com muitas
outras pessoas sintonizadas
com a constituição de uma outra
sociabilidade – radicalmente
diferente da que estamos vivenciando. Esse pode ser um poderoso combustível para reoxigenar as forças ante à aridez do
momento político atual e ao cotidiano marcado pela precarização das condições de trabalho e,
em última instância, de vida. ▣

Referências: As Referências Bibliográficas deste artigo estão no site www.cress-sc.org.br/artigo8m
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VIA CRESS

Sigilo Profissional
na Assistência
Estudantil
Diante das várias demandas de orientação atendidas pelo CRESS 12ª
Região, acerca do sigilo profissional do Serviço Social no âmbito da
atuação na Assistência Estudantil
em instituições federais, deliberou-se
pela emissão de Orientação Técnica
acerca do tema, com base na realidade
catarinense. A construção do documento deu-se a partir da articulação e
empenho de Grupo de Trabalho constituído por Assistentes Sociais representantes das instituições: Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC),
Universidade Federal Fronteira Sul
(UFFS), Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC)
e Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC);
além de Assistentes Sociais vinculadas
diretamente à estrutura do CRESS 12ª
Região, nos cargos de Conselheira,
Coordenadora Técnica e Agente Fiscal.
O conteúdo ético-político em questão
converge com a Deliberação nº 6,
do Eixo Orientação e Fiscalização
Profissional, definida como prioridade
no 47º Encontro Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS, realizado na cidade de
Porto Alegre/RS, de 06 a 09 de setembro de 2018: “Aprofundar a discussão sobre as competências e atribuições privativas do/a Assistente Social,
contemplando o material técnico sigiloso e requisições de natureza inter,
multi e transdisciplinar”. O documento
foi apresentado em Roda de Conversa
realizada no dia 11/04/2019, a qual
também contou com fala do Prof. Dr.
Maurílio Castro de Matos – Professor
Adjunto da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ) e Conselheiro
Presidente da Gestão do CFESS 20142017 – acerca das implicações e dimensões do sigilo profissional do Serviço
Social.

O CFESS, atendendo o que foi deliberado no Encontro Nacional
do conjunto CFESS/CRESS, tem protagonizado um conjunto
de ações referentes às políticas de Assistência Social, Saúde e
Previdência Social, com o objetivo, ora de denunciar os ataques
desferidos à população, ora dialogar, na perspectiva da reflexão,
junto aos/às Assistentes Sociais sobre os desafios profissionais
impostos à categoria nesta conjuntura regressiva.
Dessa forma, o CFESS vem atuando em inúmeras frentes de
ação e, iniciaram em vários estados brasileiros ações mais próximas com Assistentes Sociais da Política de Assistência Social,
política esta com maior grau de precarização em seus vínculos
trabalhistas, como também, com maior dificuldade de mobilização e organização da categoria.
Neste sentido, articulado com o CRESS 12ª Região, o Conselho
Federal organizou uma Roda de Conversa, no dia 27 de março
sobre o temário “Desafios do trabalho profissional na Política
de Assistência Social: Reflexões sobre alternativas coletivas”.
Importante registrar que a Roda de Conversa acima elencada
foi gravada em vídeo, bem como conta com a acessibilidade
em LIBRAS, a qual servirá de conteúdo a ser utilizado pela
Categoria nos processos de formação. ▣

Acesse a Orientação Técnica mencionada no site do CRESS e a gravação
da atividade no Canal do CRESS/SC no
You Tube e contribua com o aprofundamento deste debate! ▣
Foto: Cassiano Ferraz/CRESS/SC
CRESS 12ª REGIÃO
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OFICINAS DA

comiSSão dE oriEntação E fiScalização
A Supervisão Direta de Estágio
em Serviço Social está determinada pela Lei de Regulamentação da Profissão nº 8.662 de 1993
como atribuição privativa de Assistente Social, sendo portanto,
deste profissional a responsabilidade quanto às decisões e sobre
as ações necessárias para sua
execução. A partir desse determinante, o qual visa qualificar o processo de ensino-aprendizagem e
garantir a formação de um/a Assistente Social comprometido/a
com o Projeto Ético Político da
Profissão e, pela identificação na
Comissão de Orientação e Fiscalização (COFI) do CRESS 12ª
Região do aumento das dúvidas
de Profissionais que buscam a
orientação de Agentes Fiscais
sobre este assunto, acontece-

ram as atividades planejadas no
Projeto “Oficinas da COFI” que
no primeiro momento abordou a
Supervisão Direta de Estágio no
Serviço Social.
O Projeto pretendeu, com reuniões expositivas e dialogadas,
que os/as Agentes Fiscais chegassem ao maior número possível dos/as Assistentes Sociais
imbricados ou com a pretensão
em atuar na Supervisão de Estagiários em seus espaços de
trabalho. Dessa forma, foi possível abordar com Assistentes Sociais inseridos nas mais variadas
áreas como saúde, assistência
social, sociojurídico, habitação
dentre outras, além das questões referentes às competências
e atribuições privativas gerais e
as demandas apresentadas para

a Profissão, a Resolução CFESS
n°533 de 2008.
Tal Resolução regulamenta a
Supervisão Direta de Estágio no
Serviço Social, imprimindo as
características próprias da profissão e indicando as diretrizes
básicas ao/à Assistente Social
para desenvolver suas ações
antes mesmo de atuar como
Supervisor/a. Nessa primeira
fase do Projeto, abordando esse
assunto, o CRESS através da
COFI chegou diretamente a 105
Assistentes Sociais com a realização de seis Oficinas no ano de
2018 que alcançaram 36 municípios catarinenses que representaram todas as regiões do Estado.

▣

RODAS DE CONVERSA
crESS 12ª rEgião diSPoniBiliza aS rodaS dE
convErSa gravadaS Em vídEo
O CRESS 12ª Região, por meio da Comissão de
Comunicação, vem trabalhando alinhado a Política
Nacional de Comunicação do Conjunto CFESS/
CRESS, documento que está em sua 3ª edição e
trata-se de um instrumento político destinado a fortalecer e potencializar a produção e a socialização
de informação entre os CRESS e o CFESS e destes
com a categoria e a sociedade, na direção de reafirmar o Projeto Ético-Político profissional.

do CRESS tem investido na filmagem dos principais
eventos a fim de que o maior número de Assistentes
Sociais possam ter acesso ao conteúdo dessas
atividades.
Inscreva-se no canal do Youtube e receba as notificações dos vídeos. Acesse: www.youtube.com/
cress12regiao. ▣

As diretrizes e estratégias apontadas nesta Política
de Comunicação podem se constituir em mais
um elemento fundamental para divulgação das
ações políticas e dos posicionamentos do CFESS e
dos CRESS, contribuindo, assim, para a democratização da informação e fortalecimento da relação
entre os/as profissionais e suas entidades.
Dentre as estratégias de comunicação aplicadas
pelo CRESS 12ª Região, destacamos a disponibilização das Rodas de Conversas realizadas no mês
de março e abril em formato de vídeo com interpretação em LIBRAS. Desde o ano passado a diretoria
ABRIL 2019
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SErviço Social E mortE
matErna dE mulHErES
nEgraS: o quE aS/oS
aSSiStEntES SociaiS
tEm a vEr com iSSo?
Jussara Francisca de assis dos Santos ¹

O

objetivo deste
escrito é trazer para
o Serviço Social a
reflexão e o debate
sobre racismo e
sexismo dada a pouca tradição da profissão em elencar
estes assuntos em seus
objetos de pesquisa e incorporá-lo às dimensões teóricometodológica, ético-política e
técnico-operativa. Esta ausência vem sendo sinalizada por
Assistentes Sociais inquietas/
os com a falta de discussão da
categoria em relação à temática. Assistentes Sociais/pesquisadoras/es/ativistas como
Márcia Eurico (2018), Matilde
Ribeiro (2004), Elisabete Pinto
(2003), Magali Almeida (2008),
Roseli Rocha (2009), Sarita
Amaro, Marco Antônio Vieira
(2008), Joílson Marques Júnior
(2008) dentre outras (os) vem
visibilizando o debate étnico
racial e de gênero no Serviço
Social.
A articulação das categorias de
raça/etnia, classe e gênero para
a compreensão das relações
sociais e dos seus determinantes constitui fator fundamental
para a intervenção profissional,

haja vista as demandas sociais
de origens diversas que se
colocam como desafio no cotidiano do trabalho do assistente
social (ROCHA, 2009, p. 541).

A categoria tem demonstrado preocupação maior
com o tema a partir de 1989,
período que podemos considerar recente. Segundo
Ribeiro (2004) foi a partir do
6º Congresso Brasileiro de
Assistentes Sociais (CBAS) de
1989 que a temática começou
a ser discutida dentro da profissão. No entanto, ao compararmos a atenção dispensada
pelo Serviço Social às questões raciais e outros estudos
verificamos que ainda temos
muito a produzir e a refletir
sobre justiça social para mulheres negras.

Profissional de 1993, e também
se constituem como preocupação que se insere nas discussões do projeto ético-político da
categoria. Entretanto, no que
tange ao Estatuto da Igualdade
Racial, proposta de instrumento
normativo que visa a incorporação da desigualdade racial pelo
Estado como um problema a
ser enfrentado através de políticas e serviços sociais públicos,
não temos percebido, ainda, o
debate da categoria marcando
sua posição quanto ao tema
(VIEIRA, 2008, p. 08).

A problemática relacionada
à abordagem da questão racial
no interior do Serviço Social é
influenciada, sobretudo, pelo
racismo estrutural. A concepção de racismo estrutural permite compreender que
Arriscamos dizer que a profis- o racismo é parte da ordem
são, embora tenha como um dos social, isto é, “o racismo se
seus princípios fundamentais a expressa concretamente como
eliminação de todas as formas desigualdade política, econôde preconceito, tem contem- mica e jurídica”. (ALMEIDA,
plado pouco a discussão sobre 2018, p.39). O autor continua
as relações raciais. Os temas afirmando que “a raça se manirelacionados ao preconceito e à festa em atos concretos ocorridiscriminação são expressos e dos no interior de uma estrutura
mencionados em três dos onze social marcada por conflitos
princípios do Código de Ética e antagonismos” (ALMEIDA,

¹ Professora do Curso de Serviço Social da Universidade Veiga de Almeida (Campus Tijuca, RJ); Doutoranda do
PPGSS da UFRJ, Mestre e graduada em Serviço Social pela PUC-Rio, Especialista em Serviço Social e Saúde pela
UERJ. Atuou como Assistente Social no Exército Brasileiro na área da Saúde. Tem como foco temático acadêmico,
profissional e político a saúde das mulheres negras brasileiras. E-mail: lfjussara2015@gmail.com.
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ARTIGO
2018, p.41).
Embora ainda haja muito
o que se discutir sobre relações étnico-raciais no interior
da profissão ações de combate
ao racismo tem se feito presente no Serviço Social brasileiro. Assistentes Sociais comprometidos com a discussão
vêm empreendendo esforços e enfrentando as dificuldades postas para suscitar o
debate sobre as hierarquias
raciais e de gênero, tanto
no meio acadêmico quanto
nos espaços de trabalho. A
Campanha Assistentes Sociais
no Combate ao Racismo, conduzida pelo conjunto CFESS/
CRESS 2017-2020 provoca
a categoria profissional o
enfrentamento do problema
de forma coletiva. Além disso,
o lançamento do documento
“Subsídios para o debate sobre
a questão étnico-racial na formação em Serviço Social”
realizado pela Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa
em Serviço Social (ABEPSS)
no último Encontro Nacional
de Pesquisadoras (es) em
Serviço Social (ENPESS 2018)
reforça a movimentação sobre
o debate étnico tanto na formação quanto no exercício
profissional.
É inequívoco afirmar a existência do potencial educativo e ético inscrito na formação da/o Assistente Social.
Pode-se dizer que tais profissionais podem contribuir para
a diminuição da discriminação
racial no interior dos serviços
de saúde, sobretudo, maternidades e hospitais que prestam
serviços às gestantes. Há que

se destacar o papel importante que a/o Assistente Social
possui como agente dinamizador de informações, àquela (e)
que trabalha a operacionalização e formulação das políticas públicas e possui formação ética e política que permite
uma atuação pautada na não
discriminação e no exercício
da cidadania sem opressão de
classe, gênero e raça/etnia. A
desmistificação das representações sociais que envolvem
as mulheres negras no Brasil
pode vir a realizar-se a partir
da atuação deste profissional,
tendo em vista o combate ao
racismo institucional.
Nesta perspectiva, investir
em ações que visem o oferecimento de informações adequadas quanto aos direitos inerentes aos serviços, tais como:
o direito a ter acompanhante
durante todo o processo de
gravidez e pós-parto; informações sobre as rotinas institucionais sobre a assistência ao
parto como rotina do pré-natal;
fortalecimento da auto estima
das mulheres negras e criação
de estratégias que estimulem a
autonomia das mesmas representam possibilidades interessantes de atuação profissional.
A grande incidência de
mortes maternas no Brasil evidencia um problema grave a
ser enfrentado pelas autoridades, profissionais de saúde e
sociedade em geral. A ocorrência de mortes maternas deixa
um difícil legado para as famílias. Quando ocorre o óbito
da mulher o impacto emocional e social sobre estas famílias pode deixar consequências
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para o resto de suas vidas.
O racismo e o sexismo
tecem uma rede de complexidades que tem no espaço das
unidades de saúde uma dinâmica cheia de conflitos. Neste
sentido, a valorização de princípios éticos, o investimento
em educação continuada, quer
para profissionais quer para
usuários (as), deve ser colocado em pauta para que haja
o reconhecimento dos direitos reprodutivos das mulheres
negras.
Embora os avanços adquiridos a partir das políticas públicas e iniciativas governamentais em prol da saúde da população negra e a luta das mulheres negras diante da mortalidade materna sejam factíveis
muitos desafios ainda precisam ser superados. Os baixos
recursos destinados às políticas públicas, a falta de integralidade entre o setor saúde e os
demais setores, as hierarquias
de gênero, o racismo estrutural, enfim, devem ser enfrentados a partir da participação
social e a valorização dos profissionais de saúde.
“O útero não é o lugar
onde a vida acaba. É onde
ela começa...” Nisso, o direito
de viver das mulheres negras
precisa ser considerado, visibilizado e valorizado por todos
onde a responsabilidade de
profissionais e gestores de
saúde, sociedade e poder
público reconheçam o racismo
institucional, o sexismo e a
desigualdade social que agride
e alija as mulheres negras do
direito de conceber a vida e
também de viver. ▣

Referências Bibliográficas
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O Fórum Catarinense em Defesa do SUS e Contra as Privatizações:
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É momento de
articulação e
luta

O

Fórum Catarinense em Defesa do SUS
e Contra as Privatizações é um movimento popular criado no ano de 2012, reunindo, especialmente, representantes de
entidades sindicais, movimentos estudantis,
movimentos sociais e partidos políticos do
estado de Santa Catarina, além de muitos
sujeitos individualmente. Emerge enquanto
uma nova estratégia de resistência e mobilização popular, tendo como base os pressupostos presentes no projeto da Reforma
Sanitária brasileira dos anos de 1980. Neste
sentido, coloca-se como fundamental reconhecer a importância e urgência de tais estratégias e formas de organização enquanto
trincheira e campo de luta frente ao avanço
e complexificação das ofensivas neoliberais.
O surgimento do Fórum Catarinense deu-se a
partir de influência da Frente Nacional Contra
a Privatização da Saúde (FNCPS) que, criada
em 2010, teve sua origem marcada pela articulação de Fóruns Populares de Saúde já
existentes nos estados do Paraná, Alagoas,
São Paulo e Rio de Janeiro e no município
paranaense de Londrina, em torno da resistência ao repasse da gestão de serviços no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
para Organizações Sociais.
O Fórum Catarinense tem atuado, de
forma mais incisiva, em relação à privatização da política de saúde por meio
dos “novos modelos de gestão”. As lutas
contra o repasse de serviços e instituições públicas para Organizações Sociais
e do Hospital Universitário da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) para a
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH) ocuparam parte intensa de sua
agenda, principalmente nos primeiros anos
de atuação.
Na reunião de Conselho Pleno do CRESS
12ª Região, realizada no dia 15/02/2019, a

CRESS 12ª REGIÃO

Conselheira Lenir Hermes foi designada como representante do CRESS
no espaço do Fórum Catarinense. Tal
articulação coloca-se como extremamente pertinente para o fortalecimento
da atuação do Serviço Social na área
da saúde, haja vista a ampliação e
aprofundamento de debates relacionados aos ataques que tem perpassado
a política de saúde e às estratégias e
possibilidades de luta, para além dos
espaços institucionalizados de controle
social.
Convocamos a categoria à massiva
inserção/contribuição na construção de
espaços desta natureza nas diversas
regiões do estado de Santa Catarina!
A Roda de Conversa “Lutas sociais
frente às contrarreformas na política
de saúde”, realizada pelo CRESS/SC
na data de 21/03/2019, contando com
a socialização da Tese de Doutorado
da Assistente Social Edinaura Luza
“Lutas sociais frente às contrarreformas
na política de saúde: Análise a partir
do Fórum Catarinense em Defesa do
SUS e Contra as Privatizações”, bem
como debate acerca da relação da pesquisa apresentada com os desafios à
atuação do Serviço Social, na área da
saúde, no contexto vigente, colocouse como estratégia para dar impulso a
esse necessário engajamento e articulação do Serviço Social. ▣

Fonte: www.cbas.com.br. Arte: Rafael Werkema/CFESS

T

endo como tema “os 40
anos da virada do Serviço
Social” o 16º CBAS certamente será mais um memorável
Congresso na história dessa
categoria.
Em 1979 o 3º Congresso
Brasileiro de Assistentes Sociais ficou conhecido como o
“Congresso da Virada” e se
tornou um marco simbolizando um processo mais amplo,

de variadas expressões, que
mudou a configuração do Serviço Social no Brasil.
Em 2019 o conjunto
CFESS-CRESS, a ABEPSS
e a ENESSO convidam você
a comemorar, mas sobretudo
a reafirmar, essa escolha realizada a 40 anos de nos comprometermos com uma agenda profissional que é parte das
demandas dos/as trabalhado-

res/as tendo como horizonte
uma sociedade emancipada
e livre de todas as formas de
exploração e opressão.
Envio de trabalhos até 03
junho de 2019. Confira as normas no site www.cbas.com.br.
Venha construir conosco o
16º CBAS e reafirmar a atualidade do projeto profissional do
Serviço Social brasileiro!
ABRIL 2019
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CAFT E COFI

COMISSÃO DE ARTICULAÇÃO,
FORMAÇÃO E TRABALHO
Por meio da Comissão de
Articulação, Formação e Trabalho
(CAFT) o CRESS/SC tem participado das atividades do Fórum
Nacional em Defesa da Formação
e do Trabalho com Qualidade em
Serviço Social. Este Fórum se
traduz em espaço de articulação coletiva e de resistência aos
ataques a educação brasileira e
neste sentido o foco de nossos
debates e iniciativas tem sido a
precarização do ensino de graduação presencial e a distância em
Serviço social.
É nesta perspectiva que construímos as diretrizes do Fórum
de forma coletiva com a participação das entidades da categoria (ABPESS, ENESSO e conjunto CFESS/CRESS). As entidades não se furtam em reafirmar o

posicionamento crítico e o compromisso ético político se colocando ao lado da classe trabalhadora na luta por uma educação de
qualidade.
Para 2019, dentre outras ações, o
Fórum estabeleceu como prioridades, desencadear uma campanha
em defesa da formação e trabalho
com qualidade; Reformular a cartilha “Meia formação não garante
um direito: o estágio supervisionado em serviço social”; Traçar
estratégias junto a categoria e
várias entidades e sindicatos da
educação debatendo sobre o
Projeto de Lei intitulado “Escola
sem Partido” com atuação direta
em defesa da autonomia , democracia e liberdade de expressão
no espaço escolar em todos os
níveis de formação.

A reunião do Fórum aconteceu dia
11 de abril, em Brasília, e estrategicamente antecedeu o III Encontro
Nacional de Educação (12, 13 e
14 de abril), que teve como mote
“Por um projeto classista e democrático de educação”. O encontro se constitui como espaço de
articulação política importante na
luta pela educação democrática
e de qualidade e neste sentido
debateu as formas de resistência aos ataques frontais sofridos
pela educação na contemporaneidade. O CRESS/SC novamente
marcou presença no evento para
somar forças com as entidades
que compõem o Fórum e participou do processo de construção
coletiva de encaminhamentos e
ações. ▣

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
atual cenário político e social brasileiro de desmontes dos direitos sociais e políticos, ataques
à seguridade social, criminalização da pobreza, ameaças conservadoras, têm colocado desaO
fios significativos ao exercício profissional do/a Assistente Social. Nesta direção, temos que afirmar

cada vez mais o compromisso com a classe trabalhadora, assumido há 40 anos no Congresso da
Virada pelo Serviço Social brasileiro. A construção do Projeto Ético-político Profissional requer
atitude crítica, luta e resistência ao conservadorismo e autoritarismo, e defesa intransigente dos
direitos humanos, como afirma o Código de Ética do/a Assistente Social.

Atuamos nas expressões da
questão social e na mediação
de direitos para atendimento
às necessidades da população
usuária. Nosso compromisso com
o projeto profissional é uma construção permanente e atenta à conjuntura política avassaladora, pois
as respostas às demandas e aos
desafios se objetivam no cotidiano.
É nesta direção que o CRESS/SC
vem construindo ações, a partir
da articulação entre suas diversas
Comissões (precípuas e temáticas), tendo como diretriz central
o debate com a categoria sobre
CRESS 12ª REGIÃO

temas que impactam o cotidiano
profissional.
A Comissão de Orientação e
Fiscalização (COFI) participa ativamente desta construção; processo este que é previsto, por
exemplo, na Resolução CFESS
nº 512/2007, especialmente nos
artigos 18 e 19, os quais dispõem
sobre a Comissão Ampliada de
Ética. Esta se constitui em um
grupo capaz de intensificar o trabalho educativo e político em
torno do Código de Ética e da Lei
de Regulamentação da Profissão.

Neste sentido, nestes primeiros
meses de 2019, rodas de conversa que contaram com a articulação e/ou apoio da COFI já
foram realizadas na perspectiva
de ampliar o debate junto aos/às
profissionais Assistentes Sociais e
fortalecer as lutas políticas junto à
classe trabalhadora:
1. Roda de Conversa “As lutas
sociais frente às contrarreformas
na Política de Saúde”;
2. Roda de Conversa “Desafios do
trabalho profissional na Política de
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Assistência Social: Reflexões
sobre alternativas coletivas”;
3. Roda de Conversa
“Previdência e Assistência
Social: Desafios ao
Serviço Social frente às
contrarreformas”;
4. Roda de Conversa “Sigilo
Profissional na Assistência
Estudantil”;
5. Roda de Conversa
“Reflexões críticas sobre
‘Depoimento Especial’ e a
‘Escuta Especializada’ a
partir da Lei 13.431/2017”;

6. Roda de Conversa
“Competências e atribuições
privativas do/a Assistente
Social (contemplando o
material técnico sigiloso e
requisições de natureza
inter, multi e transdisciplinar)”, mediante organização
do NUCRESS Vale do Itajaí.
Convocamos a categoria a
acessar os materiais decorrentes de tais atividades, com
vistas a fortalecer as lutas,
tão urgentes e imprescindíveis no contexto vigente.
Acesse www.youtube.com/
cress12regiao. ▣

Arte Original: Rafael Werkema (CFESS).
Capa do CFESS Manifesta de 07/08/17.
Reedição de arte: Cassiano Ferraz (CRESS/SC)

COMISSÃO DE seguridade social
A Comissão de Seguridade Social iniciou os trabalhos em 2019 contando com a importante participação das Assistentes Sociais de base, que atuam
nas Políticas da Previdência Social, Maria Helena de
Medeiros Souza, Sabrina Fermiano e, na Assistência
Social, Maristela Antônia dos Santos, bem como
contou com participação da Comissão de Orientação
e Fiscalização – representada pela Agente Fiscal
Edinaura Luza. A Assistente Social Conselheira Ana
Silvia Simon coordena a Comissão a qual também
conta com a participação das Conselheiras Viviana
Wachtel Seleme Uba, Cleide Terezinha de Oliveira,
Lenir Hermes e a Coordenadora Técnica Maria
Dolores Thiesen, integram a Comissão.
A participação das colegas Assistentes Sociais de
Base contribuiu imensamente na organização das
Rodas de Conversa que ocorreram nos dias 21 de
março sob o tema “As Lutas Sociais frente às contrarreformas na Política de Saúde e 02 de abril com
tema “Previdência e Assistência Social: Desafios ao
Serviço Social na Contrarreforma” que propiciaram
importante momento de formação destinada à categoria profissional, com vista a fortalecer o coletivo,
contribuindo para análises cotidianas nas quais a
profissão se insere e é demandada.
Importante registrar que as Rodas de Conversa acima
elencadas foram gravadas em vídeo, com interpretação em LIBRAS, o qual servirá de conteúdo a ser
utilizado pela Categoria nos processos de formação.
Ainda sobre os eventos dos NUCRESS, na página
16 desta edição apresentamos importantes ações

que foram planejadas em parceria com o CRESS e,
que serão realizadas pelos diversos NUCRESS para
o ano de 2019. Consultem lá! Agendem-se e participem! Importante registrar que durante o segundo
semestre o CRESS irá também organizar atividades que incidem diretamente as questões vinculadas a Seguridade Social Ampliada, conforme define
a Carta de Maceió (disponível para consulta no site
www.cress-sc.org.br).
Além das ações acima elencadas priorizou-se o
fortalecimento das representações do CRESS no
Conselho Estadual de Assistência Social/CEAS/SC,
no Fórum Estadual dos Trabalhadores/as do SUAS/
FETSUAS realizadas pela Conselheira Cleide bem
como na inserção do Fórum Catarinense em Defesa
do SUS e Contra as privatizações representando
este espaço a Conselheira Lenir Hermes.
Como define as Bandeiras de Luta do Conjunto
CFESS/CRESS (acesso na íntegra do documento
site do CRESS) “Em tempos de mudanças no processo de produção, de precarização das relações e
condições de trabalho, de espraiamento das ideologias conservadoras, de respostas omissas ou violentas, por parte do Estado, às reivindicações por direitos da classe trabalhadora, os/as Assistentes Sociais
afirmam, nesse documento, por meio das ações e
orientações aqui explicitadas, seu compromisso com
a garantia inalienável dos direitos humanos”, para
enfrentar o conservadorismo e violação de direitos,
organização coletiva da categoria é fundamental!
Participem dos espaços coletivos. ▣

14

COMISSÃO DE INSCRIÇÃO

Recadastramento Obrigatório

V i va s ua I d e n t i d a d e
A

Resolução CFESS Nº 696, de 15 de
dezembro de 2014, normatizou
o recadastramento nacional dos/as
Assistentes S ociais, a substituição das
atuais carteiras e cédulas de identid a d e p ro f i s s i o n a l e p e s q u i s a s o b re o
per fil do/a Assistente Social e realidade do exercício profissional no país.
E s t a R e s o l u ç ã o c r i a , p o r t a n to a c a m panha Viva a S ua I denti dad e.

A Campanha tem por objetivo, o desenvolvimento
de três ações:
1. Emissão do Novo Documento de Identidade Profissional
– DIP - Opcional;
2. Participação da Pesquisa sobre o perfil do/a Assistente
Social – Opcional;
3. Recadastramento Obrigatório de todos/as os/as
Assistentes Sociais – Obrigatório.
Neste momento chamamos a atenção dos/as Assistentes
Sociais de Santa Catarina, para a obrigatoriedade do
Recadastramento até o dia 31 de dezembro de 2019, sob
pena de ser submetido/a às sanções previstas no artigo
16 da Lei nº 8662/1993, conforme 696/2014.
Quem deve fazer o Recadastramento Obrigatório?
Assistentes Sociais com Inscrição Ativa no CRESS do
seu Estado

Atenção: São Assistentes Sociais com inscrição ativa aqueles/as que estão em exercício, em processo de transferência e, inclusive, profissionais em situação de suspensão e em situação de inadimplência. Fique
atento/a!
Por que o/a Assistente Social deve fazer o
Recadastramento?
Porque é obrigatório o fornecimento, pelo/a
profissional, de informações de ordem
pessoal e profissional para a atualização de
dados fundamentais junto ao órgão regulamentador da atividade profissional, conforme
Resolução CFESS 696/2014.
Como é de conhecimento da categoria, a
campanha foi suspensa em 2017, e teve o
seu retorno deliberado no Encontro Nacional
em Setembro de 2018.
Portanto: Os/As Assistentes Sociais que já
realizam o recadastramento obrigatório, no
final de 2016 até março de 2017, NÃO precisarão refazer o mesmo
ATENÇÃO: Emissão do Novo Documento
de Identidade Profissional – DIP - Os/As
Assistentes Sociais que já solicitaram a
emissão do novo DIP, no período de dezembro de 2016 até o dia 05 de novembro de
2018, bem como as novas inscrições compreendidas neste período, e que já pagaram
pela emissão do Novo DIP, receberão os
mesmos no endereço residencial cadastrado no CRESS, através de Carta Aviso de
Recebimento (AR).
IMPORTANTE: A emissão dos DIPs é realizada por uma empresa nacional e, mediante o
recebimento destes pelo CRESS 12ª Região,
serão enviados para os/as profissionais.

Os links para acesso as três ações da Campanha
Nacional de Recadastramento Obrigatório
Viva sua Identidade estão disponíveis no site
www.cress-sc.org.br
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Cristiane Luiza
Sabino de Souza
Via Social - Diante da atual conjuntura brasileira, qual a importância da campanha do conjunto
CFESS/CRESS “Regressão de Direitos tem Classe e Cor: Assistentes Sociais no combate ao racismo.”?
Cristiane L. S. de Souza - A campanha cumpre
uma função político-pedagógica importantíssima e
que se fazia urgente no âmbito das discussões do
conjunto CFESS CRESS. O tema do racismo ainda
carece de uma larga discussão no processo formativo das/os Assistentes Sociais, e é necessário que
seja inserido de forma transversal, estruturada e
obrigatória nas grades curriculares de graduação e
pós-graduação, de modo a abarcar os fundamentos do racismo em todas as suas dimensões, bem
como a sua relação dialética e inseparável com a
dimensão de classe e também de gênero/sexo. No
Brasil, onde a formação sócio histórica escravista e
genocida é constitutiva da sociedade que vivemos,
não havendo mudanças estruturais nas históricas
desigualdades que engendram desse processo,
o racismo é estrutural e estruturante das relações
sociais. Portanto é preciso colocar em discussão
seus fundamentos, desvelar os seus impactos na
manutenção da superexploração da classe trabalhadora e da desigualdade inerente à sociedade
capitalista. Devemos potencializar a campanha do
conjunto e avançar nesta pauta.
Via Social - Sabemos que a atuação de Assistentes
Sociais tem relação direta com as diversas expressões do racismo. Durante a sua trajetória profissional você observa estratégias de enfrentamento por
parte da categoria profissional? Observa centralidade ao debate?
Cristiane L. S. de Souza - Apesar de avanços mais
recentes, como a própria campanha citada, infelizmente este ainda não é um tema que tem centralidade no debate por parte da categoria profissional. O mito da democracia racial no Brasil incide
sobre toda a sociedade no sentido de menosprezar
e ocultar a discussão sobre o racismo, bem como
quaisquer outras pautas que envolvam a população negra e indígena, o que em si já expressa o
racismo. A ideologia racista incide em todos os âmbitos da sociedade, da esfera mais cotidiana à mais
institucionalizada, portanto, também nos espaços

Foto: Arquivo Pessoal

Cristiane Luiza Sabino de Souza é
Doutora em Serviço Social e professora
do Departamento de Serviço Social da
Universidade Federal de Santa Catarina.

onde estamos inseridas/os como profissionais
Assistentes Sociais. Ter consciência do processo e desmascarar o mito da democracia
racial é fundamental para que possamos traçar estratégias de enfrentamento ao racismo e
a todas as formas de exploração e opressão,
por isso é tão importante uma formação didático, pedagógica e política sobre o racismo,
para que tenhamos capacidade de percebê-lo
e traçar estratégias de combate.
Via Social - De que forma você, enquanto Assistente Social, contribui para a eliminação do
racismo considerado estrutural na sociedade
brasileira?
Cristiane L. S. de Souza - Como Assistente
Social, mulher negra, periférica e trabalhadora, tenho buscado entender os processos históricos nos quais se fundam o racismo e me
organizado politicamente para pensar estratégias coletivas de destruí-lo. Numa sociedade
onde o racismo é tão naturalizado, se manifestando, muitas vezes, de formas sutis e veladas, procuro estar atenta, questionando os
fatos e acontecimentos que reforçam o racismo, denunciando suas múltiplas expressões
e buscando fortalecendo os coletivos de luta
antirracista. Aliás, como afirma Angela Davis,
“numa sociedade racista, não basta não ser
racista, é necessário ser antirracista”. ▣
ABRIL 2019

16

NUCRESS

Atividades que serão realizadas pelo CRESS
articuladas ao Processo de Interiorização
das ações através dos NUCRESS
No ano de 2016 foram aprovadas as Diretrizes
Nacionais Acerca da Interiorização das Ações Políticas dos Cress para os processos de nucleação/
interiorização, sendo debatidas anteriormente em
Seminário Nacional específico sobre o tema, ocorrido no dia 10 de junho de 2016, e aprovado, no 45°
Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS,
realizado no mesmo ano em Cuiabá/MT.
A constituição dos Núcleos de Assistentes Sociais de Base (NUCRESS), a partir da constituição
das Diretrizes acima mencionadas, define a direção de interiorização das ações dos CRESS, correspondendo a mais uma estratégia dos Conselhos
de se aproximarem do cotidiano dos/as Assistentes
Sociais mediante ações político-pedagógicas que
visam a fortalecer a mobilização destes/as profissionais, necessária à defesa da profissão e da
qualidade dos serviços prestados às/aos usuárias/
os. Os Núcleos são vinculados aos CRESS e não
possuem autonomia administrativo-financeira. Os
Núcleos expressam o compromisso das direções
dos CRESS em assegurar uma gestão democrática com participação da base (CFESS, 2016).
Frente ao Processo de Interiorização das Ações
Políticas no Estado de Santa Catarina estão constituídos 13 NUCRESS, sendo:
• NUCRESS GRANDE FLORIANÓPOLIS
• NUCRESS BRUSQUE
• NUCRESS VALE DO ITAJAÍ
• NUCRESS MÉDIO VALE DO ITAJAÍ
• NUCRESS NORTE E VALE DO ITAPOCÚ
• NUCRESS ALTO VALE DO ITAJAÍl
• NUCRES VALE DO RIO DO PEIXE
• NUCRESS PLANALTO NORTE
• NUCRESS OESTE

• NUCRESS MEIO OESTE
• NUCRESS SUL
• NUCRESS PLANALTO CATARINENSE
• NUCRESS EXTREMO OESTE

No site do CRESS estão disponíveis os contatos
de cada NUCRESS, bem como os dados dos/as
Coordenadores/as e Secretários/as dos Núcleos.
Além das atividades alusivas ao dia 15 de maio
realizadas no primeiro semestre, o CRESS, articulado com os NUCRESS, planejou importantes
atividades vinculadas à formação junto à categoria profissional. Destaca-se o importante debate e
formação a partir do Documento intitulado de Bandeiras de Luta do Conjunto CFESS/CRESS, Rodas
de Conversas e debates sobre a Contrarreforma da
Previdência Social e sobre o desmonte do SUAS,
Curso “Ética em Movimento”, bem como organizamos a partir das Atribuições e Competências Profissionais, a Oficina “A Relação Teoria e Prática no
Exercício Profissional do/a Assistente Social”, em
parceria com o Programa de Pós Graduação de
Serviço Social da Universidade Federal de Santa
Catarina – PPGSS/UFSC.
As Oficinas acima mencionadas serão desenvolvidas nos 13 Núcleos a partir de agosto de 2019
e, tão logo fechado o cronograma destas e demais
atividades, todas as programações serão amplamente divulgadas no site e fanpage do CRESS.
Assim sendo, sugerimos acompanhar as nossas
mídias para assegurar a participação dos eventos
em suas Regiões. ▣
Diretoria do CRESS 12ª Região

Demonstrativo do Resultado do Exercício 01/01/2018 a 31/12/2018
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

CRESS 12ª REGIÃO

R$
849.318,83
185.115,49
14.829,05
275.218,71
461.130,70
2.689,75
20.585,84
6.398,59
8.428,00

1.823.714,96

RECEITA BRUTA
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
SUB-TOTAL
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

R$
1.744.459,75
83.484,07
7.511,89
0,00
89.360,64
1.924.816,35
101.101,39

* Até o fechamento desta edição não havia sido
finalizado o balancete do 1º trimestre de 2019.

