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ESTES SÃO TEMPOS DE RESISTIR

Nova gestão do triênio 2017-2020 assume para fortalecer categoria e
lutar contra precarização do trabalho e retirada de direitos. Pág. 4, 5 e 6

CFESS promove capacitações
com Conselhos Regionais. Pág. 7

Descentralizado SE:
confira como foi. Pág. 8

NOTAS
Nova plataforma
de cobrança

UMA DÍVIDA
HISTÓRICA

Os boletos de anuidade/renegociação e/ou taxas do CRESS passaram a ser
emitidos na modalidade "Cobrança Registrada" e a ter data de pagamento no
mínimo no próximo dia útil à solicitação. E Certidões Negativas de Débitos ou
Declarações de Parcelamento de Débito só saem 24 horas úteis após a solicitação;
se houver débitos só podem ser emitidas depois de serem pagos e compensados.
Informações: cobranca@cress-es.org.br ou (27) 3222-0444.

Em 06/07, o CRESS-ES foi eleito na Assembleia de
Representação da Sociedade Civil para ocupar assento no
Conselho Estadual para a Promoção da Cidadania e dos
Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis
e Transexuais (Conselho Estadual LGBT+), para o biênio
2017/2019.

O CRESS-ES esteve presente manifestando seu apoio à Ocupação
Chico Prego, cuja resistência em um prédio no centro de Vitória perdurou
por quatro meses, mas que acabou com a reintegração de posse do imóvel
no dia 23/07. Na ocasião, a entidade reafirmou apoio ao movimento e a
uma uma política de moradia justa e inclusiva, repudiando o governo, que
se omitiu e condenou mais de cem famílias a se mudarem sem destino
certo.

AGENDA/EVENTOS
Reunião de planejamento da gestão do
CRESS-ES com a ABEPSS:
25/8, às 15h, na sede do CRESS-ES

Roda de Conversa sobre “A importância das
Resoluções para o exercício profissional”:
30/08, às 14h, Salão Rosa/UFES

Encontro Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS:
07 a 10/09, em Brasília

Curso Ética em Movimento:
21, 22, 28 e 29/09, local a confirmar

NUCRESS Sul e NUCRESS Norte :
data e local a confirmar

Seminário "Avaliação da precarização do ensino
de graduação em Serviço Social nas modalidades
presencial e a distância: repercussão no trabalho
profissional" – 27/10, na UFES

COMISSÕES
TEMÁTICAS
Ética e Direitos Humanos (18h30 no CRESS-ES): 13/09, 11/10,
01/11 e 05/12. Contato: sabrinamoraes@cress-es.org.br
Seguridade Social (18h30 no CRESS-ES): 27/09, 25/10, 29/11 e
12/12. Contato: patrícia@cress-es.org.br

2ª Assembleia Ordinária da Categoria de Assistentes Sociais:

Comunicação (18h no CRESS-ES): 31/08, 14/09, 26/10, 30/11 e
14/12. Contato: emilly@cress-es.org.br
Formação Profissional (15h): 12/09 (EMESCAM), 10/10
(MULTIVIX), 14/11 (CRESS) e 05/12 (UFES).
Contato: silvia@cress-es.org.br

O aspecto étnico-racial e o papel da assistência
social na busca por respeito e igualdade de
direitos foram debatidos em seminário realizado
na UFES
Um marco na denúncia de que a questão
étnico-racial não pode ser secundarizada nem na
formação nem no exercício profissional. Esse foi o
quadro do Seminário “O Serviço Social e a questão
étnico-racial”, realizado nos dias 19 e 20/06 no
auditório Manoel Vereza da UFES. O CRESS-ES marcou presença com a participação de agentes fiscais, da assessora política e de conselheiros/as.
No primeiro dia, o tema debatido foi “Classe e Raça no Serviço Social”, com a professora doutora Roseli Rocha, do IFF/Fiocruz-RJ, e o professor
doutor Sérgio Pereira dos Santos, da UFMT. No segundo dia, as mesas foram “Exercício Profissional e Racismo Institucional”, com Neiriele Marques,
assistente social do CEDDH-ES; Meyrieli de Carvalho Silva, assistente social do CREAS-ES; e Silvana Ribeiro da Silva, conselheira do CRESS; e
“Formação Profissional e a Questão Étnico-Racial”, com a mestranda do PPGPS – UFES e representante discente da ABEPSS Suellen Cruz (veja
texto abaixo) e com a presidenta da ABEPSS, a professora doutora Maria Helena Elpídio Abreu.
Confira a cobertura completa: https://goo.gl/fXRa3Y

A NECESSIDADE DE
APROFUNDAR PESQUISAS
A questão étnico-racial é aspecto essencial ainda a ser mais
profundamente pesquisado e desvendado por acadêmicos e
profissionais do serviço social, pois só o debate amplo pode
fundamentar uma nova ordem em que se minimize a dominação
exploração de classe, etnia e gênero e que determine políticas para
enfrentar a estrutura histórica de divisão racial que permeia a
sociedade brasileira. Essas são algumas considerações feitas em
entrevista por Suellen Cruz, que participou do seminário em junho (ver
texto acima). “Faz-se necessário discutir a questão étnico-racial para
fundamentar, principalmente, se as dimensões técnico-operativas da
ação profissional seguem um princípio do Código de Ética Profissional
quanto à opção por um projeto profissional vinculado ao processo de
construção de uma nova ordem societária, sem
dominação/exploração de classe, etnia e gênero”, disse ela.
Leia a entrevista completa aqui: https://goo.gl/6wDtr7

Suellen Cruz

data e local a confirmar

Informativo do Conselho Regional
de Serviço Social do Espírito Santo
(Cress 17ª Região)
Rua Pedro palácios, 60, Edifício
João XXIII, 11º andar, salas 1103 a
1106 – Cidade Alta – Vitória/ES CEP:
29015-160 Telefone: 27 3222 0444
www.cress-es.org.br
facebook.com/cress17
instagram.com/cress_es
Horário de Atendimento: de segunda
a sexta-feira, de 12h às 19h
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CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS
Presidente: Pollyana Tereza Ramos Pazolini
Vice-Presidente: Sabrina Lúcia Pinto da Silva
1ª Secretária: Patrícia Maria Sousa de Jesus
2º Secretária: Emilly Marques Tenorio
1º Tesoureira: Maiana Coutinho dos Santos
2º Tesoureira: Ivana Ananias de Oliveira
Conselho Fiscal
Polyana Pereira do Prado
Gabriela Romanha Vicente Oliveira
Carla de Oliveira Maria
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Suplentes
Sabrina Moraes Nascimento
Josymara Siqueira Duque
Silvana Ribeiro da Silva
Cleidson Nazário Maurício
Silvia Neves Salazar
Elielma Griggo da Silva
Rander Benedito Prates
Sthefany Gomes Fernandes Machado

Textos, fotos e revisão:
CRESS-ES e Ideorama Comunicação
Projeto gráfico e diagramação:
Ideorama Comunicação

Representantes da Comissão de Ética e Direitos Humanos representaram o
CRESS-ES na audiência pública que tinha como tema "Por uma nova política sobre
drogas - Um olhar racial", no dia 05/07 no Plenário Dirceu Gomes, da Assembleia
Legislativa do Espírito Santo (ALES). A audiência foi articulada por coletivos do
Movimento Negro Capixaba e contou com apoio das comissões de Cidadania e
Direitos Humanos e de Política Sobre Drogas da ALES.
Confira: https://goo.gl/1FnbqX

DROGAS E A
QUESTÃO RACIAL
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ATIVIDADES DAS COMISSÕES
Uma reunião por mês
Debate “Cracolândia: O que
o Serviço Social tem a ver
com isso?” (veja na pág. 6)
Participação da Mobilização do
Dia Nacional de Luta em Defesa
dos Serviços Previdenciários,
Serviço Social e Reabilitação
Profissional, na Agência do
INSS de Vitória – 8 de maio

ESTES SÃO TEMPOS DE RESISTIR
Chapa “Tempos de Resistir” tomou posse
em maio para gestão 2017-2020 com
objetivo de apoiar a categoria e manter a
visão crítica da entidade
A gestão “Tempos de Resistir”, que vai
gerir o CRESS-ES no triênio 2017-2020,
tomou posse ao final do VIII Encontro
Capixaba de Assistentes Sociais, realizado
em 15 de maio na UFES. A presidenta da
gestão, Pollyana Tereza Ramos Pazolini,
ressaltou o compromisso de seguir na defesa
do fortalecimento da profissão, continuando
“um legado construído com muita luta,
resistência e compromisso ético”. Ela

também ressaltou a importância de a
entidade manter uma postura crítica e de
enfrentamento com relação às decisões
políticas dos governos federal e estadual,
que são verdadeiros ataques aos direitos da
classe trabalhadora. “São ações pautadas
em cortes de gastos públicos destinados às
áreas da educação, saúde e assistência
social. Mantêm-se ou ampliam-se privilégios
da classe dominante enquanto os setores
subalternos arcam com os custos da crise
econômica que assola o país”, disse.
Para a nova gestão, esse cenário requer
uma atuação militante comprometida,
embasada por sólida compreensão teórica e

crítica dessa realidade no intuito de
assegurar a resistência e a disputa política
nos diversos espaços de participação e
organização coletiva. “Mais do que
desesperar ou renunciar, ou seja, do que
negar, vamos tentar compreender e lutar,
refletir e resistir, como bem disse Rosa
Luxemburgo. São tempos de resistir e, mais
do que nunca, tempos de buscar uma
unidade classista”, afirmou.
Veja nesta e nas páginas 5 e 6 ações já
feitas pela nova gestão.

Participação no Fórum
Capixaba em defesa da
saúde pública
Participação no Fórum Estadual
de Trabalhadoras/es do SUAS
Participação nas Conferências
Municipais de Assistência

Uma reunião por mês
Demandas e planejamento à assessoria de
comunicação
Reunião para definir layout e conteúdo do
novo site (em programação)
Suporte à divulgação das atividades do
CRESS-ES
Apoio na redação dos textos e notas públicas
Alimentação das redes sociais
Apresentação da Política Nacional de
Comunicação
Debate sobre acessibilidade à Comunicação
Criação do Instagram e reativação do Flickr
e Youtube
Elaboração do informativo, newsletters,
cartões comemorativos e artes de
divulgação no Whatsapp
Planejamento de campanhas
Elaboração de informes sobre
funcionamento e banners com os canais de
comunicação com os setores do CRESS de
acordo com a demanda
Planejamento para implementação do Cine
CRESS

Uma reunião por mês
Debate “Cracolândia: O que
o Serviço Social tem a ver
com isso?” (veja na pág. 6)
Participação no Seminário “SSO
e questão Étnico-racial”
(veja na pág. 3)

Apresentação do levantamento
de dados das visitas às
unidades de socieducação
(veja na pág. 6)

Debate, em reunião, sobre
Abolicionismo Penal e o
Serviço Social, com base na
Nota Técnica produzida pelo
CRESS RJ

Uma reunião por mês
Reunião e debate sobre
estágio na extensão
Organização do debate sobre “A
importância das Resoluções
para o exercício profissional”,
em 30 de agosto, às 14h, no
Salão Rosa/UFES
Organização das visitas às escolas
(UFES e EMESCAM) – 2017
Organização do Seminário com
tema: “Avaliação da
precarização do ensino de
graduação em Serviço Social
nas modalidades presencial e a
distância: repercussão no
trabalho profissional”, no
segundo semestre
Reunião e debate sobre
concepção de projeto profissional

Confira a matéria completa:
https://goo.gl/K55cYZ

REUNIÕES NOS
NUCRESS NORTE E SUL
Nos dias 31 de maio, em Colatina, e 9 de
junho, em Cachoeiro do Itapemirim, a nova
gestão realizou as primeiras reuniões do
ano nos Núcleos de Base do CRESS
(NUCRESS) Norte e Sul, com o tema “Na
luta de classes não há empate: a
importância da organização política da
categoria”. No Norte, a palestrante foi Maria
Helena Elpídio, professora adjunta do
Departamento de Serviço Social da UFES e
do Programa de Pós-graduação em Política
Social (PPGPS-UFES). No Sul, a
palestrante foi Juliana Melim, professora do
Departamento de Serviço Social e tutora do
Programa de Educação Tutorial em Serviço
Social da UFES.
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Com a participação de 68 trabalhadoras/es
de diferentes políticas, houve debates com
depoimentos das realidades de atuação
profissional diante do cenário de desmonte
das políticas públicas e precarização do
trabalho. O NUCRESS consiste na realização
de ações de caráter político-pedagógico e de
educação permanente, visando a fortalecer
a mobilização, a organização e a
aproximação da categoria com o Conjunto
CFESS-CRESS. As/os profissionais estão
convidadas/os para os próximos encontros
que estão previstos para outubro. Datas e
tema serão divulgados nos nossos meios de
comunicação.
Confira matérias completas:
https://goo.gl/qRREJu e https://goo.gl/EoHu4J

Foi um momento de união e deliberações essenciais para a
atuação do CRESS-ES e dos/as profissionais do Serviço Social
nos próximos anos
A primeira Assembleia Geral Ordinária do CRESS-ES coordenada
pela nova gestão, “Tempos de Resistir”, foi realizada no dia 10 de
maio na UFES. Na pauta, propostas para o próximo triênio,
calendário das comissões, prestação de contas do exercício de 2016,
informes gerais e eleição de delegados/as para os encontros
Descentralizado e Nacional do Conjunto CFESS/CRESS.
A mesa destacou a importância da participação da categoria na

assembleia enquanto um espaço de diálogo, deliberativo e de
construção coletiva da gestão do Conselho e relembrou a importância
de estas discussões serem multiplicadas nas comissões.
Profissionais como Mayara Maria Palassi Sales, assistente social
efetiva da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá que atua na Política de
Assistência Social pelo CRAS, estiveram presentes e ressaltaram a
relevância do evento. “Para quem atua no interior do Estado,
participar da assembleia é primordial para que tenhamos contato com
a categoria e com as pautas que estão sendo debatidas em nível
estadual e nacional”, disse, ao final do encontro.
Confira a matéria completa: https://goo.gl/4dGCNq
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GESTÃO JUNTO A ASSISTENTES
SOCIAIS DE DIVERSAS ÁREAS

FORMAÇÃO ESSENCIAL
JUNTO AO CFESS

Confira a atuação do CRESS-ES em debates e encontros para
discussão de temas relevantes para a categoria

Em junho, o CRESS-ES participou de três seminários
de capacitação promovidos pelo CFESS

DROGAS
Em 26 de junho, profissionais, conselheiras/os do CRESS, estudantes e integrantes do
movimento da população em situação de rua se reuniram na UFES no evento "Cracolândia:
o que o Serviço Social tem a ver com isso?" para debater sobre as ações policialescas e
higienistas com usuários/as de substâncias psicoativas. A palestrante, a professora Fabíola
Leal destacou: "Discutir a política sobre drogas e suas repercussões, em especial as ações
que vêm ocorrendo nas cenas de uso ("cracolândias"), é tarefa urgente para o Serviço
Social brasileiro”.
Confira: https://goo.gl/mdvHnX

INSS
No dia 27 de junho, o INSS realizou em Vitória uma Reunião Técnica formativa para
seus/suas assistentes sociais do ES, com presença da Comissão de Orientação e
Fiscalização do CRESS-ES. A assistente social Marinete Cordeiro, do INSS/RJ, realizou
oficina sobre Parecer Social e Avaliação. “Muitas vezes no trabalho cotidiano acabamos
fazendo essas análises sem repensar e reavaliar para saber a coerência no momento em
que emitimos uma opinião, que considere as discussões macro das três dimensões do fazer
profissional”, disse.
Confira: https://goo.gl/bm1BT5

Em 4 de julho, a gestão promoveu reunião com os/as assistentes sociais do Instituto de
Atendimento Sócio Educativo do Espírito Santo (IASES), em Vitória. Houve debate sobre as
condições de trabalho do Serviço Social na socioeducação em Unidades de internação e de
semiliberdade, e o CRESS-ES aproveitou para divulgar a coleta de dados feita nas
Unidades pela gestão 2014-2017, “Não Vou me Adaptar”, intitulada “O Serviço Social na
Sócio-Educação no Espírito Santo: unidades de internação e semi-liberdade”.
Confira: https://goo.gl/2tSDJE

No dia 6 de julho, a COFI do CRESS-ES se reuniu com assistentes sociais que atuam
na área de nefrologia do Estado do Espírito Santo. A reunião atendeu a solicitação dessas
trabalhadoras que se articulam coletivamente no âmbito estadual e nacional.
Confira: https://goo.gl/ex5rJm
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Já o 11º Seminário Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização
(COFIs) ocorreu em Brasília entre os dias 23 e 24 de junho. O evento buscou
refletir os rebatimentos deste tempo de barbárie, precarização do ensino,
derrubada de direitos e judicialização da questão social, destacando a urgência de
uma articulação consistente na fiscalização/orientação à Ética Profissional.
“Essas formações são fundamentais para nos instrumentalizar na direção das
entidades e na responsabilidade política que é administrar uma autarquia pública”,
avaliou a presidenta do CRESS-ES, Pollyana Pazolini.
Veja aqui matéria completa: https://goo.gl/Tuu7pq

ENCONTROS DE
POLÍTICA SOCIAL

IASES

NEFROLOGIA

O 2º Encontro das Assessorias Jurídicas do Conjunto
CFESS-CRESS ocorreu em 21 de junho. Foram debatidas
questões relevantes relativas aos procedimentos de
gestão administrativa, licitações e processos de natureza
ética.
Nos dias 22 e 23 de junho aconteceu o 7º Seminário de
Gestão Administrativo-Financeira do Conjunto
CFESS-CRESS, ressaltando a necessidade de
organização administrativa financeira na administração
pública, com destaque para realização de processos
licitatórios na compra de serviços, aprimoramento da
gestão do trabalho e transparência das informações.
Já o 11º Seminário Nacional das Comissões de
Orientação e Fiscalização (COFIs) ocorreu em Brasília

O CRESS-ES participou do 12° Encontro Nacional de
Política Social (ENPS) e 5° Encontro Internacional de
Política Social (EIPS), de 5 a 8 de junho, na UFES. A
entidade participou da mesa de abertura dos encontros,
promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em
Política Social (PPGPS) da UFES, vinculado ao Centro
de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE). O tema
central foi a “Restauração conservadora e novas formas
de resistência”, e o debate foi em torno das implicações
sociais, políticas, econômicas e ideológicas que a
reorganização das forças conservadoras vem causando
na América Latina.
Confira aqui: https://goo.gl/UGN2MA

PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA
O CRESS-ES também marcou presença na audiência
pública para discutir as atuais condições das pessoas em
situação de rua no Estado. Coordenada pela Comissão
de Assistência Social do Poder Legislativo, foi realizada
em 28 de junho na Assembleia Legislativa. O tema foi
conduzido pelo professor do Departamento de Geografia
da UFES, Igor Martins Ribeiro Robaina, pela procuradora
de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional de
Defesa Comunitária (CACO) do Ministério Público, Célia
Lúcia Vaz de Araújo, e pela presidenta do Movimento
Nacional da População em Situação de Rua, Rosângela
Cândido Nascimento Roseno.
Confira aqui: https://goo.gl/7ttEPe
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MOBILIZAÇÃO

EM CONJUNTO
46º Encontro Descentralizado do SE reuniu os CRESS, CFESS
e outras entidades e reafirmou a necessidade de enfrentamento
à precarização do trabalho e perda de direitos
Um momento de integração e de discussões essenciais entre os
Conselhos Regionais da Região Sudeste, o CFESS, a ENESSO e a
ABEPSS. Assim foi o 46º Encontro Descentralizado da Região
Sudeste, realizado de 4 a 6 de agosto na Escola de Serviço Social da
Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ). O tom
principal das propostas a serem levadas para o Encontro Nacional –
que ocorrerá em setembro, em Brasília – foi de enfrentamento à
precarização das atividades profissionais e à perda de direitos
pelas/os trabalhadoras/es em geral e por toda a sociedade.
Participaram 117 representantes das delegações, sendo 12 do ES,
38 de SP, 38 do RJ, 21 de MG e 8 do CFESS.
A presidenta do CRESS-ES, Pollyana Pazolini, destacou a
importância do clima de respeito e unidade entre os Conselhos
devido às lutas em comum e cobrou todos a fazerem sua “lição de
casa” de debater em suas bases as propostas da Região Sudeste,
definidas na plenária final, e avaliar o compilado das demais regiões
com vistas à participação no Encontro Nacional. “Reafirmamos o
enfrentamento à precarização da formação profissional e destacamos
a discussão das competências e atribuições, aprofundando o debate
sobre o trabalho da/o assistente social na atualidade”, disse.
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Mais tarde, na mesa de abertura, participaram Pollyana Pazolini e
representantes dos CRESS e demais entidades. E com o tema
"Reconfiguração do Estado e os desafios do Conjunto
CFESS-CRESS”, a socioeconomista do Instituto de Políticas
Alternativas para o Cone Sul/PACS Sandra Quintela e a professora
de Serviço Social da UFRJ Yolanda Guerra encerraram a noite.
O dia 5 foi dedicado aos eixos temáticos de trabalho Orientação e
Fiscalização; Comunicação; Formação Profissional; Relações
Internacionais; e Administrativo-Financeiro. Já os de Seguridade
Social e de Ética e Direitos Humanos foram realizados na primeira
parte do domingo, que se encerrou com a plenária final.
Em 2018, o CRESS-ES será o responsável pelo próximo Encontro.
Confira a cobertura completa: https://goo.gl/GtyizJ |
https://goo.gl/W7Lhse | https://goo.gl/4nnAub | https://goo.gl/AVQtmA |
https://goo.gl/TB3BCt | https://goo.gl/rf7HcD
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TRÊS DIAS DE MUITA MOVIMENTAÇÃO
No dia 4, antes mesmo da abertura oficial do encontro, foram
realizados os fóruns das comissões permanentes de Ética e de
Orientação Fiscalização (COFIs). “Estes são momentos de grande
relevância para troca de experiências e unificação de determinados
procedimentos para desenvolver atividades no âmbito da ética para
que o profissional não necessite responder, no futuro, a um processo
ético", disse a agente fiscal do CRESS-ES Sislene Gomes.

1. Mesa de abertura com
presença de todas as
entidades participantes

|

2. Delegação presente no
Encontro

|

3. Plenária final: propostas
para o Encontro Nacional
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