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Após dois anos de atividades remotas e a busca por estratégias de comunicação 
junto aos meios digitais, 2022 demarca a volta das atividades presenciais do conjunto 
CFESS/CRESS.  Dessa forma, reafirmamos a busca por consolidar uma 
comunicação democrática e acessível para todas e todos profissionais e para a 
sociedade como um todo. 

A comissão de comunicação do CRESS/SC vem consolidando um caminho 
comunicativo que visa estreitar os vínculos com a categoria profissional e, na mesma 
medida, com todas as comissões do CRESS. Neste ano, a transversalidade se fez 
presente em nosso plano de trabalho. realizamos parcerias e debates transversais 
com outras comissões, como a Comissão de Orientação e Fiscalização, comissão 
permanente de ética, Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos e Comissão 
de Seguridade Social. 

Neste sentido, destacamos a campanha CRESS debate com o tema 
conservadorismo, realizada com ampla participação de profissionais do estado de 
SC, mas também com participação de profissionais de todo o território nacional. Essa 
campanha teve ampla proporção e Ceará compor um livro digital que será lançado 
em breve.  

Na perspectiva de executar uma comunicação participativa, também abrimos o 
convite para todas e todos profissionais do nosso estado encaminharem seus textos 
para serem publicados no nosso espaço boletim eletrônico. Esse boletim é 
encaminhado mensalmente para toda categoria de Assistentes Sociais de Santa 
Catarina tratando de temas atinentes à nossa atuação. Temas complexos, sensíveis 
e que precisam de reflexão. 

Da mesma forma, não abrimos mão de elaborar e encaminhar três edições da revista 
Via Social, por se tratar de material impresso e mais uma forma de comunicação com 
a categoria, tendo em vista que nem todas e todos optam por se atualizar pelos 
meios digitais. A revista Via Social possui um teor técnico-informativo, objetivando 
trazer debates teóricos e informar a categoria sobre as movimentações do Conjunto 
CFESS/CRESS. 

A Comissão de Comunicação norteia-se pelo Projeto Ético-Político do Serviço Social 
e pela Política Nacional de Comunicação do Conjunto CFESS/CRESS. Sendo que 
neste ano, participamos do 6º Seminário Nacional de Comunicação, o qual, além de 
debater estratégias de comunicação mediante as novas demandas sociais e digitais, 
aprovou a 4ª Edição da Política Nacional de Comunicação. A nova edição da política 
é um documento técnico, mas também político, orientador das ações de 
comunicação em nossos conselhos profissionais, além de um instrumento de 
fortalecimento das lutas do serviço social em defesa de direitos e da própria 
categoria. A comunicação é um direito fundamental que precisa ser acessado por 
todas e todos. 

Neste ano, também realizamos inúmeros eventos e debates, dentre eles, 
destacamos o debate sobre a comunicação antirracista, realizado no II Ciclo de 
Debates Serviço Social e Direitos Humanos no Exercício Profissional: Combate aos 
Preconceitos. A comunicação antirracista tem como objetivo pensar a comunicação 
como uma ferramenta de combate ao racismo.  
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Ao fazermos uma análise e um balanço deste ano, avaliamos que a Comissão de 
Comunicação do CRESS/SC buscou consolidar o processo de aproximação da 
categoria, seja na produção de informação de qualidade, na elaboração de 
documentos técnicos, na divulgação nas redes sociais e nos meios digitais, na 
oportunização de debates, na busca por uma comunicação inclusiva, participativa, 
democrática, antirracista e buscando por meio da comunicação combater todas as 
formas de preconceitos. Sempre tendo no nosso radar o Projeto Ético-Político da 
nossa profissão. 

Não queremos apenas informar, queremos comunicar tudo aquilo que defendemos 
e priorizamos. a comunicação é, também, um ato de resistência! 

A gestão do CRESS/SC, “Coragem e Democracia: a certeza na frente e a história na 
mão” reconhece os avanços e esforços despendidos nos trabalhos de 2022. mas 
também, sabemos que ainda temos muito que avançar.  

Como diria Raul Seixas, se é de batalha que se vive a vida, tente outra vez. se há 
uma voz que canta, uma voz que dança e voz que gira, essa é a voz da comunicação, 
essa é a voz de Assistentes Sociais, essa é a nossa voz! 

Com Coragem e Democracia: a certeza na frente, a história na mão, nos 
encontraremos nas lutas em 2023!  

 

 


