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Apresentação 
Convocamos a categoria a participar do processo democrático das eleições do           

conjunto CFESS/CRESS para o triênio 2020-2023. As eleições do conjunto          

ocorrerão de 10 a 12 de março em uma nova modalidade. O voto será online,               

deliberação aprovada pela categoria com a finalidade de democratizar o acesso,           

diminuir os custos operacionais com o processo eleitoral e ampliar a defesa da             

profissão por meio do fortalecimento de nossas entidades. Todas/os nós          

assistentes sociais, temos a oportunidade e responsabilidade de participação         

nesse processo. 

Diante do patrimônio profissional construído e herdado pelo Serviço Social          

brasileiro, sendo os CRESS e o CFESS tribunais de ética, em primeira e segunda              

instâncias respectivamente, com natureza autárquica e jurídico-normativa, sua        

gestão democrática e participativa historicamente é uma de nossas maiores          

conquistas. Nesse sentido, colocamos os nossos nomes à disposição do conjunto           

da categoria de assistentes sociais do Espírito Santo por compreender que a atual             

conjuntura nos exige coletividade e estarmos atentas e fortes. 

Ser assistente social, uma das primeiras profissões de nível superior          

regulamentada no país, com princípios ético-políticos, comprometidos com a classe          

trabalhadora e que no cotidiano responde com luta e resistência ao           

recrudescimento da violência urbana, a repressão militarizada, a criminalização         

dos movimentos sociais, o racismo, a intolerância política e religiosa, a lgbtfobia, o             

machismo, a xenofobia, dentre outros elementos constitutivos da formação social          

brasileira, é um compromisso expresso e inegociável. Portanto, nessa direção          

construímos coletivamente, a chapa “É preciso estar atenta e forte” para           

concorrer às eleições do conjunto CFESS-CRESS, triênio 2020-2023. 

Uma proposta de continuidade, que vê no caminho erguido pelas entidades desta            

profissão na defesa da construção de uma nova ordem societária. É neste            

momento da história do país, de uma combinação de ascensão da direita, do             

ultraconservadorismo e da supressão de direitos que a classe trabalhadora é           

 



convocada: É preciso estar atenta e forte e, questionar o modo de produção             

capitalista e as relações sociais, raciais e patriarcais produzidas pela          

sociedade burguesa! Somos trabalhadoras/es e pesquisadores que buscam        

expressar a pluralidade da categoria, que enfrentam no cotidiano os desafios           

impostos por essa ordem. Somos trabalhadoras/es militantes em movimentos         

sociais anticapitalistas, antipatriarcal e antirracistas, articuladas/os com       

movimentos de classe e que defendem intransigentemente os direitos humanos. 

Somos trabalhadoras e trabalhadores articulados com os movimentos sociais e          

com movimentos que envolvem outras categorias profissionais: o Fórum de          

Trabalhadoras/es do SUAS – FETSUAS, o Fórum Capixaba em Defesa da Saúde            

Pública, o Fórum Estadual de Mulheres – FOMES, o Fórum de Assistentes Sociais             

e Psicólogas/os Tribunal de Justiça do ES – FASP, o Fórum Estadual da Defesa              

dos Direitos da Criança e do Adolescente entre outros. 

Submetemos a categoria essa Carta Programa que condensa o conjunto de           

propostas, com o objetivo de explicitar aos assistentes sociais capixabas o nosso            

compromisso com a continuidade e o aperfeiçoamento da direção social da           

profissão, na construção de mediações estratégicas para efetivação do projeto          

ético político profissional. 

 

 

 

 Atenção, precisa ter olhos firmes 
Pra este sol, para esta escuridão 

Atenção 
(Trecho da música Divino Maravilhoso ) 

  

 

 



É preciso estar atentas e fortes - Análise de         
Conjuntura. 
 

Por muito tempo, a democracia racial como ideologia vigente disseminou a noção            

de uma harmonia social, que turvou a consciência dos sujeitos e que ampliou as              

desigualdades e opressões concretas ao povo negro. A campanha do triênio do            

conjunto CFESS – CRESS “Assistentes Sociais no Combate ao Racismo”          

2017-2020 reforçou a denúncia que os movimentos negros há anos proclamavam.           

De que o racismo é estruturante no capitalismo e, que relações raciais,            

econômicas e de gênero que definem o acesso aos recursos, hierarquizam as            

relações de poder e condicionam pensamentos, ideias e instituições. 

As medidas adotadas pelos governos nos últimos anos, combinados com uma           

agenda internacional ultraneoliberal tem agudizado as condições de vida da classe           

trabalhadora, a exemplo da contrarreforma da previdência e do desenho          

orçamentário que coloca em vigor a Emenda Constitucional 95 – que congela            

os recursos públicos essenciais para políticas públicas como a assistência          

social, saúde, educação, entre outras, por 20 anos. 

Enquanto assistentes sociais, essa conjuntura nos impõe uma série de desafios:           

Como trabalhadores assalariados, as condições de trabalho, a relação com a           

gestão, demandas cada vez mais complexas, vínculos contratuais fragilizados,         

equipamentos sucateados e uma exigência por intervenções profissionais        

imediatistas. Que travestidas de direitos, muitas vezes tem caráter repressivo que           

discriminam as mais variadas formas de vida, padronizando os comportamentos e           

criminalizando as expressões da questão social. 

A onda de agudização da precarização do trabalho e o crescimento dos acidentes             

e adoecimento resultantes do trabalho, são marcas históricas que sinalizam para a            

sociedade o lugar desse fenômeno, como produto das relações sociais da           

sociedade capitalista. A saúde do trabalhador choca-se com a lógica do capital,            

 



onde estão representados distintos interesses de classe e na dimensão dos           

acidentes e das doenças resultantes do trabalho ocorre a ampliação e a            

visibilidade que marcam essas contradições existentes. Por isso a necessária          

ruptura com perspectivas conservadoras, neoconservadoras e moralizadoras       

presentes na área, as quais vêm se constituindo em obstáculos, principalmente,           

para a promoção de políticas voltadas para a saúde do trabalhador, que            

representem a defesa da saúde enquanto direito (MENDES, 2011). 

Nós, assistentes sociais, enquanto trabalhadoras(es) também estamos submetidos        

a lógica de adoecimento pelo trabalho. Em sua pesquisa, Vicente (2014), aborda            

as condições de trabalho do assistente social e segundo os relatos das            

entrevistadas (os), aponta o adoecimento decorrentes do stress no trabalho, tais           

como: aumento de peso; distúrbios do sono; depressão (diagnosticada e          

medicada); síndrome de burn-out (diagnosticada e medicada); angústia intensa;         

medo intenso; insegurança constante; pensamentos obsessivos; crises de choro;         

dificuldades nos relacionamentos interpessoais; problemas dermatológicos;      

processos infecciosos e quedas. Como aponta a autora, é cenário que indica uma             

problemática coletiva. A precarização e intensificação do trabalho assalariado         

reflete “a dinâmica das relações sociais de classes em disputa, asseverando a            

distância entre os objetivos institucionais e as necessidades e demandas da           

população, terreno no qual se move a profissão” (VICENTE, 2015, p. 578). 

A conjuntura ultraconservadora direciona para uma prática que reforça a regulação           

moral dos sujeitos e reforço à violência , mas alicerçados as defesas críticas que a               

nossa profissão historicamente construiu e que constituem o Projeto Ético Político           

da profissão, faz-se necessário nos posicionarmos frente a este cenário. A prática            

profissional e os espaços de regulação da profissão constituem-se espaços          

fecundos para a construção de ferramentas para o enfrentamento da agudização           

da precariedade, violência e desumanização da classe que vive do trabalho. 

Entre os limites e possibilidades, como defender a qualidade dos serviços           

prestados à população diante de uma conjuntura tão adversa? Organizando-se,          

junto à população atendida nos diversos espaços sociocupacionais. Ao modo, que           

 



a nossa autonomia relativa, nos possibilita a posicionar-se frente a precarização           

dos serviços, da ações policialescas, fiscalizatórias, moralizantes, conservadoras.        

Como também, aponta Iamamoto (2019,) reforçar alianças com outros         

profissionais, com entidades de representação coletivas, com fóruns de         

representação de políticas, de articulação de trabalhadores e movimentos sociais,          

de modo que suas necessidades e interesses possam adquirir visibilidade na cena            

pública.  

Nesta conjuntura, é preciso estar atenta e forte ao legado da profissão. Na             

década de 1980 gestou-se e desenvolveu-se uma determinada direção social no           

Serviço Social que se constituiu na década seguinte como o Projeto Ético Político             

do Serviço Social. Importante construção que condensa a direção social crítica           

para a formação e prática profissional dos assistentes sociais brasileiros. Direção           

social esta que vem sofrendo uma série de ataques alimentada por uma            

perspectiva neoconservadora, que se expressam na realidade em uma prática          

profissional reducionista, tecnicista, acrítica e neutra. Essa prática supostamente         

neutra e apolítica, é erigido como referência de competência técnica na           

intervenção. Segundo Iamamoto (2019) a onda restauradora e conservadora que          

vem ganhando espaço no Serviço Social, parte de uma idealização do passado            

nos moldes do Serviço Social de casos, Serviço Social de grupo e            

desenvolvimento de comunidade. É uma busca pelo retorno a autores          

representativos do Social Work, evidente no Serviço Social clínico, mas a           

superficialidade na abordagem dos fundamentos do Serviço Social mostra-se         

incapaz de responder ao debate teórico rigoroso. Ainda segundo a autora, as            

circunstâncias sociais e históricas em que se inscreve o trabalho profissional são            

silenciadas e esse caldo cultural conta com o fértil terreno social para a sua difusão               

ante a crise econômica, o desmonte do Estado brasileiro e de suas políticas             

públicas.  

Defender o legado histórico da profissão então é estar em sintonia com seu projeto              

ético político, um projeto societário antagônico ao capital, de relação direta com a             

vida social. É um momento crucial pois, diante da ofensiva do capital de ideologia              

 



inspirada no neoliberalismo – privatização do Estado, desnacionalização da         

economia, desemprego, desproteção social, concentração exponenciada da       

riqueza etc., pode-nos parecer que nos últimos 30 anos, estivemos fantasiando           

alcançar algo inalcançável. Mas precisamos acreditar, nos auxiliando nas palavras          

de Netto (2009, pág.19), “ [...] que o projeto ético-político do Serviço Social tem              

futuro. E tem futuro porque aponta precisamente ao combate (ético, teórico,           

ideológico, político e prático social) ao neoliberalismo, de modo a preservar e            

atualizar os valores que, enquanto projeto profissional, o informam e o tornam            

solidário ao projeto de sociedade que interessa à massa da população”.  

Assim é preciso estar atenta e forte na defesa do nosso projeto ético-político.             

Este é, ao nosso ver, um balizador, um fio condutor para pensarmos, discutirmos e              

construirmos mediações com a realidade na qual incide o trabalho dos assistentes            

sociais. Neste sentido é preciso apreender seus fundamentos para nos auxiliar           

em uma intervenção profissional qualificada , e para não incorrermos ao           

relativismo, ecletismo e na neutralidade e/ou no reducionismo. A compreensão e a            

incorporação dos princípios e valores do projeto ético-político na prática          

profissional pressupõem mais do que a vontade ou a adesão como uma espécie             

de mantra, supõe principalmente sua mediação com a realidade. Entendemos que           

este é um dos maiores desafios que a profissão tem a enfrentar neste contexto de               

intensificação do capital. O cotidiano de trabalho marcado pelo produtivismo e           

exigências de respostas imediatas, têm cada vez mais subordinado as/os          

assistentes sociais a serem meros reprodutores das exigências institucionais. As          

potencialidades dos valores contidos no Projeto Ético Político do Serviço Social           

nos exigem a construção e adoção de estratégias sócio-políticas e profissionais em            

nosso cotidiano de trabalho para somar a luta mais ampla da classe trabalhadora             

(GUERRA, 2007). 

 

 



É PRECISO ESTAR ATENTA E FORTE NA DEFESA DA         

PROFISSÃO - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E      

FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL (COFI) 

A orientação e fiscalização, junto às/aos assistentes sociais é fundamental, como           

descrita no art 8º do nosso Código de Ética Profissional. Principalmente nessa            

conjuntura política, social e econômica, que afeta substancialmente a materialidade          

dos direitos da classe trabalhadora. 

Temos o desafio de superar o sentimento de “solidão” aparente de algumas            

vivências de trabalho, com violações éticas e técnicas muito presentes no exercício            

profissional em diferentes espaços sócio-ocupacionais. Neste horizonte, a        

importância, o significado e o caráter da orientação e fiscalização do exercício            

profissional tecnicamente competente e autônomo, além de ética e politicamente          

comprometido com a ampliação dos direitos dos usuários é inegociável e           

estratégico.  

A Política Nacional de Fiscalização (PNF), na perspectiva da defesa da profissão e             

da qualidade dos serviços prestados aos/às usuários/as dos serviços sociais,          

afirma o sentido da fiscalização em três dimensões, organicamente vinculadas:          

afirmativa de princípios e compromissos conquistados; político-pedagógica;       

normativa e disciplinadora.  

A gestão “É preciso estar atenta e forte” assume o compromisso com a             

manutenção dessa concepção de orientação e fiscalização na radicalidade que for           

necessária aos enfrentamentos presentes no exercício profissional nessa        

conjuntura ultraconservadora que têm rebatimentos no exercício profissional.  

No âmbito do exercício profissional existe uma agenda de prioridades em processo            

de constante construção pelo conjunto CFESS-CRESS. 

Neste sentido, em consonância com o a realidade do Espírito Santo as nossas             

propostas são:  

 



● Fortalecer a Política Nacional de Fiscalização do Conjunto CFESS/CRESS,         

objetivando a defesa das competências e atribuições privativas de         

assistentes sociais em todos os espaços sociocupacionais; 

● Intensificar o processo de orientação e fiscalização em todo estado,          

enfatizando a interiorização das ações de forma integrada com os demais           

eixos e garantindo o caráter pedagógico das visitas; 

● Realizar ações de orientação às instituições empregadoras sobre as         

condições de trabalho garantidas pela Lei de Regulamentação Profissional         

8.662/93, em defesa da garantia de uma práxis embasada pelos princípios           

contidos no Código de Ética;  

● Alinhar as ações de fiscalização e orientação profissional com as diretrizes           

da Política Nacional de Estágio da ABEPSS; 

● Ofertar orientações técnicas a fim de qualificar e promover discussões sobre           

os diversos temas que atravessam o cotidiano da práxis profissional em           

conjunto com o CFESS e a ABEPSS; 

● Possibilitar à categoria espaços de debates para fomentar reflexões sobre          

os diversos espaços sociocupacionais engendradas ao alcance de        

condições éticas e técnicas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



É PRECISO ESTAR ATENTA E FORTE À ÉTICA E AOS          
DIREITOS HUMANOS  

É preciso estar atenta e forte ao aprimoramento da reflexão ética, que pressupõe o              

reconhecimento da nossa condição humano genérica e uma práxis social voltada a            

materialização da liberdade. Isso remete à necessidade de entender os limites e            

possibilidades na sociedade capitalista que se estrutura pelo racismo, patriarcado e           

sexismo*. Portanto, a luta e a defesa intransigente dos direitos humanos evidencia            

a necessidade de caminharmos com posicionamentos éticos contra toda forma de           

arbítrio, tortura, discriminação, preconceito, censura, homofobia, lesbofobia,       

transfobia, machismo, racismo, dentre outras pautas.  

Defendemos outra forma de organização social, sem exploração e opressão, na           

qual prevaleça o direito à vida, à livre organização, à liberdade religiosa e/ou de              

não ter religião, o direito ao corpo, à igualdade entre homens e mulheres, negros,              

indígenas, o direito das juventudes de sonhar e construir seu futuro e da dignidade              

das pessoas idosas e das pessoas com deficiência. É por isso, que apresentamos             

algumas propostas:  

● Manter diálogo com sujeitos/as e representantes e movimentos de grupos e           

populações historicamente oprimidas para fortalecer lutas por direitos        

humanos e sociais; 

● Estimular a articulação entre as bandeiras de lutas do Conjunto          

CFESS/CRESS e as comissões regimentais e temáticas da entidade, de          

modo a subsidiar as/os assistentes sociais para uma intervenção alinhada          

ao projeto ético político; 

● Promover a continuidade da Comissão de Ética Ampliada a partir dos           

pressupostos construídos pelo Conjunto CFESS/CRESS, a fim de        

potencializar a luta em defesa da democracia, cidadania e direitos humanos;  

● Ampliar a realização do Curso Ética em Movimento no interior do estado e             

também promover a realização do curso por ramo de atividade profissional;  

 



● Provocar o debate interseccional de Ética e Direitos Humanos com os           

demais eixos temáticos; 

● Ampliar a competência de articulação política, além de promover ações e           

processos participativos mais abrangentes que visam consolidar os direitos         

sociais, políticos, econômicos e culturais através da participação efetiva nos          

conselhos de direito; 

● Acompanhar o debate acerca do Sistema Nacional e internacional de          

Proteção aos direitos Humanos e do PNDH 3; 

● Realizar debates da concepção de Direitos Humanos e divulgação do          

posicionamento do conjunto CFESS/CRESS sobre o tema; 

● Ampliar a participação dos profissionais de serviço social nas Comissões de           

Instrução, oferecendo atividades de qualificação;  

● Difundir a defesa de utilização do nome social nos espaços públicos e            

privados, no acesso às políticas públicas para a população trans e no            

interior do conjunto CFESS/CRESS, considerando o direito à livre identidade          

de gênero; 

● Desenvolver ações, junto à categoria, de luta contra o preconceito ao uso            

das substâncias psicoativas, com ênfase no antiproibicionismo, na crítica à          

guerra às drogas, defendendo a política de redução de danos, a legalização            

e regulamentação estatal da produção, consumo e comercialização; 

● Manter postura proativa frente às expressões do racismo institucional e          

religioso por meio dos marcos legais para o seu enfrentamento,          

considerando as violências e violações dos direitos que acometem a          

juventude negra, mulheres negras, populações quilombolas, indígenas,       

ciganas e comunidades periféricas que perpassam os espaços        

sócio-ocupacionais; 

● Ampliar ao debate em torno do “abolicionismo penal” e da possibilidade de            

uma sociedade sem prisões; 

● Ampliar os debates e apoiar iniciativas de discussão sobre os direitos das            

pessoas com deficiência e políticas de acessibilidade e inclusão, garantindo          

a orientação indicada na Lei Brasileira de Inclusão e no Estatuto da Pessoa             

com Deficiência.  

 



É PRECISO ESTAR ATENTA E FORTE À ARTICULAÇÃO        
COM A SOCIEDADE CIVIL E OUTRAS CATEGORIAS       
PROFISSIONAIS: EIXO COMUNICAÇÃO 

A chapa “É preciso estar atenta é forte” defende a comunicação como um campo              

de ação política estratégica fundamental para a transformação da sociedade. O           

Serviço Social nos garante elementos fundamentais para pensar a constituição da           

totalidade da vida social no interior da sociedade capitalista e as relações sociais             

que se instauram, assim como as lutas que são travadas nessa sociedade. 

Para nós, a democratização da informação e da comunicação é um compromisso            

alicerçado nos princípios do Código de Ética da/o Assistente Social. Por isso,            

podemos dizer que a comunicação é fundamentalmente um elemento coletivo, pois           

é fruto de um processo de organização da sociedade. A comunicação deve,            

portanto, ser compreendida como um direito humano, como bem público, que deve            

servir como espaço de fortalecimento dos movimentos sociais e da classe           

trabalhadora. 

Defendemos uma comunicação destinada a fortalecer e potencializar a produção e           

socialização de informações entre CRESS, CFESS, a categoria e a sociedade, na            

direção de reafirmar o Projeto Ético-político profissional. 

Buscamos construir uma comunicação pautada em valores democráticos e         

solidários, que garanta uma linguagem não discriminatória e mistificadora, pois          

cada profissão é demandada pela população a partir não apenas dos debates que             

realiza em âmbito de seus conselhos e outras organizações da categoria, mas,            

fundamentalmente, à partir do papel social que aqueles que se utilizam de seus             

serviços lhe confere; 

É importante nos questionarmos: que lugar ocupa a comunicação na vida           

das/dos assistentes sociais e do conjunto das/dos trabalhadores? Como ela          

pode ser inserida no processo de construção de uma nova forma de enxergar             

e transformar a realidade? 

 



Para isso a chapa “É preciso estar atenta e forte” propõe: 

● Explicitar aos assistentes sociais capixabas, o nosso compromisso com a          

continuidade e o aperfeiçoamento da direção social da profissão na          

construção de mediações estratégicas para efetivação do projeto ético         

político profissional; 

● Estabelecer ações de comunicação que contribuam na luta para construção           

de uma nova ordem societária que supere a exploração e opressões, bem            

como a defesa intransigente dos direitos humanos e o combate ao           

autoritarismo, racismo e quaisquer formas de preconceito a grupos         

socialmente discriminados; 

● Fortalecer o reconhecimento da dimensão política da comunicação,         

devendo esta ser utilizada em seu caráter de socialização da informação,           

denúncia e resistência; 

● Produzir instrumentos e ações de comunicação que visem a valorização e o            

fortalecimento da profissão; 

● Dar visibilidade à profissão, afirmando a imagem da/o assistente social em           

sintonia com o Projeto Ético-político, de forma a fortalecer a compreensão           

do Serviço Social pela sociedade; 

● Utilizar estratégias comunicativas que viabilizem e ampliem o acesso à           

informação qualificada sobre as causas, pautas e lutas da categoria; 

● Considerar as diversas formas de apropriação das informações pela         

sociedade, acionando meios de comunicação de massa, comunitários e         

independentes; 

● Garantir a comunicação como instrumento de sustentação e defesa dos          

posicionamentos do Conjunto CFESS-CRESS; 

● A utilização da comunicação para o fortalecimento dos movimentos sociais           

e da classe trabalhadora na perspectiva crítica e emancipatória; 

● Aprimorar os canais de comunicação do CRESS de forma a tornar mais ágil              

a resolução de dúvidas sobre a atuação do conselho; 

 



● Promover e aprimorar a acessibilidade ao acesso ao site, materiais técnicos            

e eventos organizados pelo conselho; 

● Fortalecer a implementação da Política Nacional de Comunicação do          

conjunto CFESS-CRESS, de forma a defender o acesso à informação como           

direito e condição para a democracia e para a socialização da política 

 

É PRECISO ESTAR ATENTA E FORTE À DEFESA DA         

SEGURIDADE SOCIAL 

“É preciso estar atenta e forte” ao desmonte da seguridade social com a ofensiva              

ultraliberal do atual governo, que vem atacando e reduzindo o acesso aos direitos             

sociais.  

A chapa “É preciso estar atenta e forte” defende e reafirma a necessidade de lutar               

por uma concepção de Seguridade Social ampla, universal, redistributiva, de          

responsabilidade estatal e como um padrão de proteção social que incorpore           

outras políticas sociais para além do tripé constitucional - saúde, previdência e            

assistência social. Este padrão abrange o conjunto de necessidades sociais das/os           

trabalhadoras/es expressas nas demandas por cultura, lazer, esporte, habitação,         

educação, trabalho, transporte. 

Para nós, a Seguridade Social é um campo de luta política entre as classes              

sociais, contraria a naturalização da desigualdade social. É espaço cotidiano de           

correlação de forças nas intervenções profissionais, numa conjuntura de         

reducionismo extremo dos direitos sociais,no cenário de precarização das         

condições e relações de trabalho. Entendemos que defender a seguridade social           

ampliada é lutar por melhores condições de trabalho para as/os assistentes sociais            

e demais trabalhadores/as que operam e são atendidos por estas políticas.  

Defendemos uma intervenção profissional comprometida com a defesa e         

ampliação dos direitos, que fortaleça as ações coletiva dos/as trabalhadores/as e           

sua resistência e luta em busca de melhores condições de vida e trabalho.  

 



Para tanto a chapa “É preciso estar atenta e forte” propõe: 

● Contribuir na articulação das políticas sociais com vistas às efetivação da           

Seguridade Social numa perspectiva ampliada com foco na Proteção Social          

Ampliada e Integrada; 

● Realizar articulações com os órgãos de administração pública (Estado e          

Municípios), com o Conselho Regional de Psicologia – CRP/ES e com os            

Conselhos Estadual e Municipais de Educação, com vistas a incidir sobre a            

efetivação da inclusão de Assistentes Sociais e Psicólogos na política de           

educação, conforme previsto da Lei 13.935/2019; 

● Defender a Educação pública, laica, de qualidade, socialmente referenciada,         

financiada com recursos públicos e comprometida com a emancipação         

humana e com a potencialização dos movimentos estudantis, manifestando         

posicionamento contrário a proposta “Escola sem Partido”; 

● Ampliar os debates em torno do direito à cidade e as lutas urbanas em              

articulação com os movimentos sociais; 

● Manter a articulação com os fóruns estaduais, municipais e regionais de            

trabalhadoras/ es do SUAS como estratégia de fortalecimento das lutas          

dos/as trabalhadores/as da Política de Assistência Social; 

● Defender o SUAS e o SUS públicos, estatais e universais, de qualidade, de             

gestão direta do Estado e o controle social democrático, e contra todas as             

formas de privatização e parcerias público-privadas; 

● Ampliar o debate acerca das comunidades terapêuticas, com a participação           

dos/as profissionais, movimentos sociais, frentes e fóruns de saúde mental. 

● Defender os vínculos com os espaços democráticos de controle social, na           

perspectiva da legitimidade dos movimentos sociais e da sociedade civil,          

dos Conselhos de Direitos, dos Conselhos de Políticas Públicas e das           

Conferências; 

● Defender a previdência social pública, como um direito social, através do           

regime de repartição, com diversas fontes de financiamento e participação          

efetiva dos/as trabalhadores/as na gestão e no controle social; 

 



● SSO NA SEGURIDADE (PAT) 

● Primar pelo acesso dos usuários aos direitos preconizados na política de            

Previdência Social, face às ameaças de retirada de assistentes sociais da           

execução junto à perícia médica, na aposentadoria especial para pessoas          

com deficiência e Benefício de Prestação Continuada; 

● Realizar Encontro de Seguridade Social com o objetivo de aprofundar as           

reflexões e construir estratégias coletivas de enfrentamento às investidas         

reducionistas; 

● Fortalecer o espaço da comissão de Seguridade Social e construir novas           

estratégias de maior aproximação com a categoria; 

● Fortalecer e contribuir com as estratégias coletivas da categoria por          

melhores condições de trabalho do Assistente Social nas variadas políticas          

sociais.  

 

É PRECISO ESTAR ATENTA E FORTE À FORMAÇÃO E O          

TRABALHO PROFISSIONAL 

“É preciso estar atenta e forte” a ofensiva ultraliberal do Governo           

Bolsanaro-Mourão que segue a passos largos o seu ataque a cultura e a educação              

brasileira. No momento de crise do capital e de alinhamento político ao modelo             

privatista das políticas públicas, as Universidades continuam sendo o objeto de           

desejo das grandes empresas.  

O projeto de mercantilização do ensino superior defendido por esse governo coloca            

em xeque a educação pública de qualidade, fragiliza os processos de ensino,            

pesquisa e extensão, prejudicando a autonomia no desenvolvimento do         

conhecimento e o papel social da ciência. O Modelo de educação o qual impera              

a lógica do lucro é incompatível com o Projeto Ético Político que            

defendemos, no entanto esta lógica mercantil de educação tem rebatido          

diretamente na formação profissional dos (as) Assistente Sociais através das          

Unidades EADs.  

 



Neste sentido, a Chapa “É preciso estar atenta e forte” se propõe a realizar amplo               

diálogo com os (as) assistentes sociais nos espaços como Fóruns, Seminários e            

rodas de conversa, a fim de estabelecer ações conjuntas na defesa da educação             

pública, laica, de qualidade e presencial, bem como estar juntos (as) na luta com              

os setores que estejam alinhados com o projeto de educação que tenham o             

caráter universal e popular. 

Conheça algumas de nossas propostas para a Comissão de Trabalho e formação            

Profissional: 

● Fortalecer a aliança com outras categorias profissionais, entidades e         

movimentos sociais que se apresentam na luta em defesa da educação           

pública, laica, de qualidade e presencial; 

● Promover estratégias de fortalecimento da Comissão de Formação        

Profissional, estimulando a participação das Unidades de Formação        

Acadêmica e representação das regionais da ABEPSS e ENESSO;  

● Potencializar ações para a materialização da Política de Educação         

Permanente do Conjunto CFESS/CRESS, reafirmando o compromisso ético        

com a qualidade dos serviços prestados à população usuária e o direito ao             

aprimoramento intelectual dos/as assistentes sociais;  

● Dar continuidade nas ações do Fórum Estadual de Supervisão de Estágio           

através de reuniões do colegiado ampliado, palestras e debates, na região           

metropolitana e também no NUCRESS;  

● Alimentar o Dossiê sobre Ensino à Distância no ES e divulgar o documento              

“Sobre Incompatibilidade entre Graduação à Distância e Serviço Social”; 

● Dar continuidade ao Projeto “Seguir em frente sem temer a travessia:           

CRESS e estudantes finalistas em diálogo", com vista a apresentar e           

aproximar o CRESS dos (as) estudantes de graduação que estão nos           

últimos períodos do curso de Serviço Social; 

● Dar continuidade ao debate da formação e prática profissional, ancorados          

nas resoluções do conjunto CFESS/CRESS;  

 



● Enfrentar o modelo precarizado de residência multiprofissional em saúde,         

residência técnica em outras áreas e aprimoramento, com vista a fortalecer           

a implementação de uma política nacional para a área. 

 

É PRECISO ESTAR ATENTA E FORTE NA       

INTERIORIZAÇÃO DO TRABALHO POLÍTICO E     

EDUCATIVO DO CRESS  - NUCRESS 

“É preciso estar atenta e forte” para superar as distâncias regionais dos 78             

municípios do estado do Espírito Santo para garantir os espaços de articulação e             

organização dos/as Assistentes Sociais. Acreditamos que as ações        

político-pedagógicas de interiorização contribuem na consolidação de uma gestão         

pública e democrática. 

O núcleo descentralizado do CRESS – NUCRESS se constitui uma das estratégias            

que contribuem para o movimento de interiorização do trabalho político e educativo            

das Comissões de Ética e Fiscalização Profissional, estando fundamentada na          

Política Nacional de Fiscalização, que visa à descentralização das demandas da           

categoria e a interiorização das ações.  

Nesse sentido, nós da Chapa 1 estaremos “atentas e fortes” para superar a             

distância geográfica e se aproximar do cotidiano dos/as assistentes sociais que se            

encontram nas diversas regiões do estado, para fortalecer a mobilização          

necessária à defesa da direção social da nossa profissão e a materialização do             

projeto ético-político do Serviço Social. 

Comprometemo-nos dar continuidade às ações de interiorização do CRESS 17ª          

Região, pautados pelas “Diretrizes Nacionais acerca da interiorização das ações          

políticas dos CRESS”, para possibilitar espaços reflexivo-propositivo e de troca de           

experiências sobre os processos de trabalhos em que participam os assistentes           

sociais. Para isso, apresentamos nossas propostas: 

 



● Realizar os Encontros dos NUCRESS Norte e Sul do estado, buscando a            

interiorização das ações do CRESS, a fim de possibilitar uma maior           

articulação e envolvimento dos profissionais do interior do estado nas          

questões da profissão; 

● Realizar reuniões itinerantes nos municípios integrantes dos NUCRESS,        

possibilitando a presença das/os Assistentes Sociais nos demais municípios         

que compõem os núcleos; 

● Realizar reuniões das coordenações dos NUCRESS com o CRESS; 

● Fortalecer o espaço do NUCRESS como espaço descentralizado de         

aproximação com o cotidiano das/os assistentes sociais. 

● Produzir documento de contextualização do objetivo do NUCRESS aos         

gestores onde estão lotados, ou empregados, as/os assistentes sociais, a          

fim de contribuir no acesso destes aos encontros descentralizados do          

NUCRESS; 

● Fortalecer as ações de educação permanente (cursos, palestras, Dia da/o          

Assistente Social) dando continuidade, inclusive, ao “Ética em movimento”         

e ao “Trilhar Caminhos de Resistência”, privilegiando regiões não         

contempladas. Elielma 

● Criar pólo do NUCRESS na região serrana do Espírito Santo, com vista a             

ampliar os espaços de aproximação com a categoria.  

 

É PRECISO ESTAR ATENTA E FORTE À GESTÃO        

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  

“ é preciso estar atenta e forte” com as ações e atividades do CRESS no que tange                 

ao administrativo financeiro. O CRESS tem como objetivo zelar por uma boa            

gestão pública e democrática que se assente nos valores e princípios do nosso             

Código de Ética e da nossa Lei de Regulação, com transparência, competência            

técnica, compromisso político e postura ética. 

 



Sendo assim, uma gestão pública e democrática precisa estar a serviço da            

materialização do projeto ético-político da profissão, principalmente neste contexto         

de contrarreforma e ataque neoliberal.  

Além disso, o CRESS utiliza-se de legislações específicas para desempenhar suas           

funções, que são: Princípios Gerais da Administração e Contabilidade Pública as           

quais são adaptadas às peculiaridades de cada instância CFESS/CRESS; Lei          

8666/93 que dispõe sobre compras e licitações no serviço público; Lei           

Complementar 101/2000; as Resoluções do Conjunto CFESS/CRESS – 376/98,         

379/98, 396/99 e Regimento Interno de cada regional. 

O CRESS também atende às exigências do Tribunal de Contas da União/TCU que             

acompanha o desempenho administrativo financeiro do conjunto. 

Para tanto, a chapa “É preciso estar atenta e forte” apresenta as seguintes             

propostas, para o próximo triênio, com vistas a garantir as ações e atividades do              

CRESS de forma transparente e democrática. São elas: 

● Dar continuidade às iniciativas de transparência na aplicação dos recursos           

financeiros pelo CRESS/ES, por meio da publicação das informações,         

conforme previsto na Lei de Acesso às Informações (Lei Nº 12.527/2011); 

● Dar continuidade às ações de promoção à adimplência das/os assistentes          

sociais; 

● Manter descontos de 15%, 10% e 5% sobre o valor da anuidade quando o               

pagamento for em parcela única nos meses de janeiro, fevereiro e março,            

respectivamente, para pessoa física e jurídica; 

●  Avaliar e aprimorar os canais de comunicação do CRESS/ES; 

● Ampliar e dar continuidade às atividades descentralizadas no interior e na            

Grande Vitória para divulgação das funções precípuas do conselho; 

● Dar continuidade à gestão participativa das/os trabalhadoras/es do        

CRESS/ES e fortalecer a Comissão de Gestão do Trabalho; 

● Dar prosseguimento à implementação do Plano de Cargos e Salários dos           

servidores do CRESS/ES; 

 



● Acompanhar, em articulação com outros conselhos de categoria, os debates          

acerca do regime único e sobre medidas restritivas e reguladoras, com a            

finalidade de garantir o debate e a defesa da autonomia e independência            

dos conselhos de profissão; 

● Dar continuidade à garantia de espaços infantis nas atividades realizadas          

pelo CRESS/ES, quando demandado pela categoria, em consulta        

previamente realizadas; 

● Dar prosseguimento a ampliação do espaço físico do CRESS/ES com          

adequação à acessibilidade e inclusão, garantindo a orientação indicada na          

Lei Brasileira de Inclusão e no Estatuto da Pessoa com Deficiência;  

● Dar continuidade a organização interna do CRESS no que diz respeito ao            

patrimônio e guarda de arquivo/registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ATENTAS E FORTES” - CONHEÇA QUEM SÃO AS        

(OS) COMPONENTES DA CHAPA 01 PARA AS       

ELEIÇÕES DO CRESS-ES TRIÊNIO 2020-2023: 

Sabrina Moraes (Presidenta) 

Graduada em Serviço Social pela Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo - 2012.             

Atuou na política de saúde/ atenção secundária do Rio de Janeiro de 2013 a 2015. Desde                

então, servidora pública efetiva do município de Vila Velha, trabalhadora na Secretaria            

Municipal de Assistência Social na Proteção Social Especial de Média Complexidade.           

Integrou a Gestão “Tempos de Resistir”, triênio 2017-2020, na condição de membro            

efetiva, 2ª tesoureira, coordenadora da Comissão de Ética e Direitos Humanos e Co-             

Cordenadora da Comissão de Comunicação. Também compôs a Comissão de Seguridade           

Social. Conselheira do Conselho Estadual LGBT (biênio 2017-2019) e (biênio 2019-2021)           

e compõe Fórum Estadual de trabalhadoras/es do SUAS. 

Cleidson Nazário Maurício (Vice-presidente) 

Graduado em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo-2011 e           

Mestrando pelo Programa de Pós Graduação em Política Social pela mesma universidade.            

Foi representante estudantil do Centro Acadêmico Livre de Serviço Social (CALSS) e da             

Executiva Regional de Serviço Social. Experiência como assistente social no Terceiro           

Setor. Integrou a gestão 2017-2020 “Tempos de Resistir” como suplente e coordenou a             

Comissão de Formação e Trabalho Profissional. 

Carlos Augusto da Silva Costa (1º Secretário) 

Graduado em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora-2009, atuou na             

política de Assistência Social no Estado do Rio de Janeiro. Trabalha como assistente             

social no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde 2012. Participou da gestão               

do Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Poder Judiciário (FASP) nos anos de              

2014/2105; compõe a coordenação do Fórum Estadual de Supervisão de Estágio; o Grupo             

de Estudos sobre o Serviço Social no Trabalho do Espírito Santo (GESSTES). Participou             

como assistente social de base do CRESS nos anos de 2017 a 2019. 

 



 Natália Silva Nicacio (2ª Secretária) 

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo-2014 e Mestre            

em Política Social-2018 pelo Programa de Pós Graduação em Política Social pela mesma             

univeridade. Participou como bolsista do Programa de Educação Tutorial -PET em Serviço            

Social UFES (2012-2014) desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão.          

Participou como bolsista PIBIC/FAPES (2010-2011) do Núcleo de Estudos em Movimentos           

e Práticas Sociais (NEMPS UFES - PPGPS). Cumpriu o estágio supervisionado na 1° Vara              

da Infância e Juventude de Vitória - ES (2013-2014/1). Representante dos alunos de             

Pós-Graduação (Região Leste) na ABEPSS (Gestão 2017-2018). 

Patrícia Maria Sousa (1ª Tesoureira) 

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo-2009.          

Experiência nas políticas de Assistência Social (Proteção Social Básica e de Média            

Complexidade) e de Educação pelos municípios de Marataízes e Aracruz. Atualmente           

servidora do município de Vila Velha/ES, região metropolitana da Grande Vitória na área             

de Defesa Civil. Integrou a gestão 2017-2020 “Tempos de Resistir” como 1ª Secretária e              

coordenou a Comissão de Seguridade Social, além de representar o conselho no Fórum             

Estadual de Trabalhadoras/es do Sistema Único de Assistência Social do ES, Conselho            

Estadual de Assistência Social e Conselho Estadual Sobre Drogas. 

Monique Simões Cordeiro (2ª Tesoureira) 

Graduada em Serviço Social pela pela Universidade Federal do Espírito Santo-2013.           

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Política Social pela mesma universidade.           

Atuou na política de Saúde/Saúde Mental no município de Vargem Alta, região sul do              

estado, de 2014 à 2016. Servidora efetiva da UFES desde 2016, atuando na Universidade              

Aberta à Pessoa Idosa (UNAPI). Compõe o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da              

Pessoa Idosa (CEDDIPI) desde 2017. 

Ivana Ananias de Oliveira (Conselho Fiscal) 

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo-1995 e           

especialista em Gestão em Saúde Pública pela mesma universidade. Servidora efetiva do            

Município de Serra/ES, região metropolitana da Grande Vitória, pela política de           

 



Saúde/Atenção Primária à Saúde. Integrou a gestão 2017-2020 “Tempos de Resistir” com            

1ª Tesoureira e coordenou a Comissão de Inscrição. 

Carla de Oliveira Maria (Conselho Fiscal) 

Graduada em Serviço Social pela Faculdade Salesiana de Vitória-2006 e especialista em            

Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais pelo CFESS/UnB e em           

Gestão em Saúde Pública pela Universidade Federal do Espírito Santo. Servidora efetiva            

do município de Serra, região metropolitana da Grande Vitória, pela politica de            

Saúde/Atenção Secundária à Saúde/Saúde Mental. Compõe o Fórum Capixaba em          

Defesa da Saúde Pública e é conselheira municipal de saúde em Serra no segmento              

trabalhador(a). Integrou a gestão 2017-2020 “Tempos de Resistir” como Conselho Fiscal e            

coordenou a Comissão de Orientação e Fiscalização Profissional (COFI). 

Larisse Nunes (Conselho Fiscal) 

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo - 2009 e             

especialista em Gestão Pública de Assistência Social. Experiência na área de Política de             

Juventude, Política de Habitação e na Política de Assistência Social/ Proteção Social            

Especial de Alta complexidade pelo município de Vitória, na política de Saúde/Atenção            

Primária, no município de Santa Teresa e gestão da política de Assistência            

Social/Proteção Social Básica, no município de Cariacica. Atualmente atua como          

Assessora Técnica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Familiar e            

Comunitário para adolescentes no município de Vitória-ES. Representou o CRESS no           

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescentes (CRIAD) na gestão 2017-2019.            

E participou como assistente social de base nas comissões de Seguridade Social e Ética e               

Direitos Humanos. 

Elielma Griggio da Silva (1ª Suplente) 

Graduada em Serviço Social pela Emescam-2009 e Licenciada em História pelo Centro            

Universitário São Camilo. Experiência nas políticas de Assistência Social (Proteção Social           

Básica) e de Saúde (Atenção Primária e Secundária) e no terceiro setor no atendimento à               

pessoas com deficiência pelos municípios de Cariacica e Santa Maria de Jetibá.            

Atualmente trabalha como assistente social no terceiro setor como referência técnica na            

execução do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV para criança e              

adolescente. Integrou a gestão 2017-2020 “Tempos de Resistir” do CRESS como suplente            

 



e coordenou o NUCRESS, além de representar o conselho no Fórum Estadual de             

Trabalhadoras/es do Sistema Único de Assistência Social do ES. 

Carolina Brito de Oliveira (2ª Suplente) 

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo-2011. Atuou           

como agente de fiscalização no CRESS/ES e pelas políticas de Saúde (Programa NASF) e              

Assistência Social (Média Complexidade) no município de Colatina, região norte do estado.            

Atualmente é residente no Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde            

da Criança e do Adolescente do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes            

(HUCAM). Participa da construção do Fórum Estadual de Residências Multiprofissionais          

do ES. 

Hingridy Fassarelli Caliari (3ª Suplente) 

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo-2006 e Mestre            

em Política Social pela mesma universidade. Doutoranda em Política Pública e Formação            

Humana pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atua como Consultora da            

Secretaria Estadual de Direitos Humanos (SEDH/BID) com as Políticas Públicas de           

Juventude, é membra do Observatório Capixaba de Juventude, da diretoria do Instituto            

Internacional de Inovação e Análise de dados (I-DATA), do Conselho Deliberativo do            

Programa de Apoio e Proteção a Testemunhas, Vítimas e Familiares de Vítimas da             

Violência no Estado do Espírito Santo (Condel) e também compõe a Comissão            

Permanente de Ética como assistente social de base, além de já ter integrado a Comissão               

de Formação e Trabalho Profissional do CRESS-ES. 

Suellen Silva da Cruz (4ª Suplente) 

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo-2017 e mestre            

em Política Social pela mesma universidade. Especialista em políticas de promoção da            

igualdade racial e movimento negro. Pesquisadora sobre relações étnicos-raciais e          

racismo. Foi representante discente na gestão da Regional 5 da Associação brasileira de             

Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS, no periodo de 2017 e 2018. Doutoranda               

aprovada nos programas de pós graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro,             

Universidade Federal do Espírito Santo e Universidade Federal de Juiz de Fora. Faz parte              

do movimento negro capixaba. 

 



 José Gomes de Souza (5º Suplente) 

Graduado em Serviço Social pela EMESCAM -2011 e especialista em Política Social,            

Gestão e Controle pela mesma faculdade. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em            

Política Social da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisando a temática racial.            

Servidor efetivo do município de Colatina (licenciado), região norte do Espírito Santo, com             

experiência na politica de Assistência Social e na Política Prisional. Militante permanente            

da luta antirracista. 

Meyrieli de Carvalho Silva (6ª Suplente) 

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Espírito Santo-2006, mestranda           

em Política Social pelo Programa de Pós Graduação em Política Social/ UFES, atua como              

Assessora Especial na Subsecretaria de Estado Políticas sobre Drogas no âmbito da            

Secretaria de Estado de Direitos Humanos. É Especialista em Gestão de Políticas Públicas             

em Gênero e Raça e Pós Graduada em Atendimento Integral à Família. 

Mariani Souza Silva (7ª Suplente) 

Graduada em Serviço Social pela Faculdade Metodista de Vila Velha/UNIVILA-2007,          

bacharel em Direito e especialista em Políticas Sociais e em Educação, Pobreza e             

Desigualdades Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo. Servidora efetiva do           

município de Cachoeiro do Itapemirim, região sul do estado, atuando na política            

Assistência Social/Gestão da Proteção Social Básica. Integra a coordenação do          

NUCRESS-Sul e da comissão de Seguridade Social como assistente social de base.            

Compõe o Fórum Estadual de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social do             

ES. 

Angelica Sabina Toras de Lucena Figueiredo (8ª Suplente) 

Graduada em Serviço Social pela Faculdade Salesiana de Vitória-2006 e especialista em            

Gestão Pública. Servidora efetiva do município de Santa Teresa, região serrana do estado.             

Atua na gestão da politica de Assistência Social/Proteção Básica. 

 Silvany Caldeira (9ª Suplente) 

Graduada em Serviço Social pela Faculdade Salesiana de Vitória-2006. Especialista em           

Instrumentalidade do Serviço Social e em Políticas Públicas, Gestão e Serviços Sociais.            

Experiência na política de Assistência Social/Alta Complexidade e Medida Socioeducativa          

 



como gestora pelo Estado. Atualmente atua como assistente social no município de São             

Gabriel da Palha, noroeste do estado, pela Proteção Social Básica/Assistência Social. 
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