EDITORIAL

Uma voz em defesa dos Direitos Sociais

A

atual conjuntura não é nada
animadora: sentimos vergonha e
descrédito pelo que ocorre no
Senado Federal; e pesar pela
morte de centenas de brasileiros
no acidente com o avião da TAM,
inclusive, vitimando uma assistente social
gaúcha. Apesar disso, não perdemos a
esperança. O CRESS continua como uma
das vozes em defesa da justiça, da
igualdade e dos direitos sociais, aliás, cada
dia mais ameaçados, de modo especial, pela
condução da política do Rio Grande do Sul.
Em âmbito local, a diretoria do CRESS
fica perplexa com a condução da Política
Estadual de Assistência Social, pela
Secretaria de Justiça e Desenvolvimento
Social - SJDS. Salientamos apenas dois fatos:
no Plano Plurianual 2008-2011, a Política de
Assistência Social/RS é considerada uma
ação de um Programa e seus recursos
financeiros, alocados no FEAS/RS para
atender os 496 municípios gaúchos, são
irrisórios. Pode-se deduzir que não há
compreensão da “Assistência Social como

direito do Cidadão e um dever do Estado”.
Volta-se ao tempo, anterior à LOAS, em que
essa Política era considerada uma ação
assistencialista, de segunda categoria. O
segundo fato diz respeito ao “Programa
Rede Parceria Social” (ou às alterações na
Lei da Solidariedade). Com o discurso da
Responsabilidade Social, a SJDS transfere
responsabilidades que são de sua
competência para instituições chamadas de
“Entidades Âncoras”, ignorando a existência
dos Municípios e de seus Conselhos de
Assistência
Social.
Diante
disso,
questionamos: onde está a competência dos
Municípios? Onde está o Controle Social?
Está prevista, também, a criação de uma
Fundação Privada para administrar os
recursos destinados ao Programa Rede
Parceria Social. Por que não são destinados
ao Fundo Estadual da Assistência Social ou
ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente? Essas situações foram
levadas ao Ministério Público/RS e à
Assembléia Legislativa/RS pelo CRESS e
outras Entidades do Fórum Estadual de

Assistência Social Não-Governamental/RS.
Outro assunto de extrema relevância é o
término do mandato da atual diretoria, que
ocorrerá em 15 de janeiro de 2008. Em função
disso, teve início, no dia 23 de julho, o processo
eleitoral para escolha da diretoria do CFESS,
do CRESS e das Seccionais de Caxias do Sul
e de Pelotas para gestão 2008/2011. Contamos
com a participação ativa dos colegas para
que, no dia 23 de novembro, compareçam às
Secções Eleitorais, cumprindo assim com seu
direito político no âmbito nacional e regional.
Por fim, destacamos que, de 28 de outubro
a 02 de novembro, a categoria tem encontro
marcado para o XII Congresso Brasileiro de
Assistentes Sociais e IV Encontro Nacional de
Seguridade Social – espaços privilegiados de
qualificação e participação político-científica.
Nesta edição, estão os acontecimentos em
torno do Encontro Descentralizado do
Conjunto, que ocorreu em julho, em Porto
Alegre, e do Encontro Gaúcho de Assistentes
Sociais, realizado em maio.
Gestão “O Tempo Não Pára”

Ética em Movimento
A agente fiscal do
CRESS/RS Cleonice
Pokorski participou do
VI Curso Ética em
Movimento, que ocorreu de 8 a 13 de junho, em Salvador
(BA). A idéia, segundo
ela, é capacitar os
agentes fiscais dos
CRESS para que eles
possam multiplicar o
programa do curso
através das edições
do Ética em Movimento no interior dos

Ética
e
Direitos
Humanos foi o tema do
4º módulo

Estados. O módulo deste ano teve como tema
“Ética e Direitos Humanos”.
No Rio Grande do Sul, como acontece
anualmente, o Ética em Movimento esteve
presente na cidade de Pelotas (nos dias
18, 19, 25 e 26 de maio), ministrado pela
agente fiscal Neorides Bianchini e pelas
assistentes sociais Darly Salazar Pereira e
Mairi Arezzi. As próximas edições estão
marcadas para acontecer em Erechim (nos
dias 10 e 11 de agosto, e 14 e 15 de
setembro) e em Lajeado (nos dias 17, 18,
24 e 25 de agosto).

Assistentes Sociais de Pelotas
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NUCRESS realiza encontro
Em 14 de junho, a Comissão de
Descentralização e Interiorização do Cress/
RS realizou a edição 2007 do Encontro
Descentralizado dos Núcleos Regionais e
Representações em Conselhos de Direitos
e de Políticas Públicas. Com o objetivo de
apoiar a organização da categoria por meio
dos Núcleos Regionais de Assistentes
Sociais (Nucress), por regiões geográficas
diferentes, a Comissão busca legitimar estes
espaços para capacitação e discussão
teórico/político dos profissionais.
Os Núcleos presentes fizeram um relato
da sua situação atual, apontando
dificuldades encontradas e levantando
propostas de atuação:

Encontro foi realizado na sede do CRESS

Situação dos Nucress:
1) NUCRESS LITORAL NORTE:
Manteve a regionalização inicial da
formação/constituição;
2) NUCRESS SANTA CRUZ:
Representante do CRESS no Conselho de Comunidade tentará reunir AS
da cidade e/ou região para constituir
NUCLEO ou agrupar-se com o
NUCRESS Vale do Rio Pardo sediado
Candelária;
3) NUCRESS Alto Uruguai.
Constituiu-se como NUCRESS no mês
Maio. Enviará ao CRESS a listagem
dos municípios que compõe a região;
4) NUCRESS Costa Doce:
Representante do CRESS no Conselho de Assistência Social de Tapes relata a organização das AS da cidade
de Tapes e recebe informação quanto
a existência de APAS em São
Lourenço do Sul;
5) NUCRESS Bagé:
Seccional de Pelotas foi contatada
para auxiliar na constituição de
NUCRESS no município e/ou região.
Dificuldades:
1. Comunicação entre as AS que
compõe a região;
2. Falta de comprometimento e disponibilidade para participação nas
reuniões do NUCRESS;
3. Dar visibilidade às funções, atribuições, possibilidades dos Núcleos.
Propostas:
1. Socializar a constituição e as ações
desenvolvidas pelos NUCRESS
existentes no RS por meio dos canais
de comunicação existentes no CRESS;
2. Planejamento da edição do Curso
Ética em Movimento pelos diferentes
NUCRESS existentes;
3. Elaboração de Planejamento Estratégico dos NUCRESS e encaminhado
ao CRESS anualmente.
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Representações nos Conselhos de
Direitos e de Políticas Públicas
a) Apontadas dificuldades de espaços/
estratégias de troca de informações entre os representantes e o CRESS, tanto
em relação à fragilidade do representante
quanto a posição do CRESS sobre
determinada questão, tanto do CRESS
em relação às discussões travadas nos
diferentes conselhos;
b) Também apontada a dificuldade de
manter atualizado o cadastro de
representantes do CRESS no diferentes Conselhos de Direito e de Políticas
Públicas.
Encaminhamentos:
1. Potencializar os Encontros Estaduais
dos representantes do CRESS nos
diferentes Conselhos de Direitos e de
Políticas Públicas que ocorrem semestralmente por meio da realização de
oficinas de capacitação;
2. Oportunizar discussões acerca das
representações
nos
diversos
NUCRESS, Seccionais e Comissões
Temáticas do CRESS, além de pauta
nas reuniões da Diretoria ou do
Conselho Pleno;
3. Elaboração de instrumento de
acompanhamento da participação dos
representantes nos respectivos Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas. Para tanto utilizaremos como
referência material utilizado pelo
Conselho de Comunidade de Santa
Cruz do Sul e da Seccional de Pelotas
que serão enviados oportunamente;
4. Definição interna do CRESS para
determinar responsável pelo acompanhamento da atualização cadastral
dos representantes do CRESS nos
conselhos de direito e de políticas
públicas (contato com representante
ou por meio dos diferentes conselhos).

CRESS/RS realiza
Assembléia Geral
Ainda no dia 14 de junho, logo após o
Encontro dos NUCRESS, foi realizada a
Assembléia Geral do CRESS/RS, cuja pauta
principal era a escolha dos Delegados para
participação no Encontro Descentralizado da
Região Sul CFESS/CRESS, que ocorreu nos
dias 13, 14 e 15 de julho, em Porto Alegre, e
no 36º Encontro Nacional do Conjunto
CFESS/CRESS, que acontecerá em setembro, em Natal (RN).
A presidente do CRESS/RS Léa Maria Biasi
orientou os/as assistentes sociais presentes
sobre a responsabilidade e o comprometimento dos representantes do Conselho nas
discussões do Encontro Nacional e explicou a
dinâmica do processo. “O CRESS/RS tem
direito a sete delegados no Encontro, um para
cada 500 associados. A diretoria gostaria de
privilegiar candidatos que vão continuar na
próxima gestão, porque as questões
levantadas vão avançar ao longo do ano que
vem”, disse. Logo após, foram colocados os
nomes para votação, sendo eleitas as seguintes
representantes: Fátima Saikoski (diretoria),
Raquel Tsuruzono (Seccional de Caxias do Sul),
Jussara (Seccional de Pelotas), Neorides
Biachini (agente fiscal do CRESS/RS), Carmem
Arduim (CMDCA/Pelotas), Denise Rosseto
(Nucress/Passo Fundo), Maria Bernadete
Medeiros (MP/RS).

INSS promove
curso no CRESS
O Serviço Social da Gerência Executiva do
INSS em Porto Alegre, em parceria com o
CRESS/RS, realizou em julho o “Curso de
Capacitação sobre Previdência Social”,
atendendo uma sugestão da Comissão de
Seguridade Social. Entre os conteúdos
abordados para uma turma de cerca de 60
alunos, estava Histórico, Conceitos, Princípios
Básicos da Previdência Social; Estrutura e
Serviços da Previdência Social; Plano de Custeio
e de Benefícios da Previdência Social; Benefício
Assistencial - LOAS. O objetivo era socializar as
informações previdenciárias, enfatizando a
importância desta Política Pública, na vida do
trabalhador, no contexto da Seguridade Social. Em breve, serão realizados novos cursos
para atender a crescente demanda
de Assistentes Sociais interessados nos temas.
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Encontro Descentralizado
Região Sul prepara-se para Encontro do
Conjunto CFESS/CRESS
O CRESS do Rio Grande do Sul acolheu,
Peruzzo, contribuiu com a mesa inicial “Análise
nos dias 13, 14 e 15 de julho, representantes e
de Conjuntura e os Desafios para o Serviço
delegados/delegadas dos Conselhos de
Social”, seguida pela coordenadora do ProParaná e Santa Catarina para discutirem as
grama de Pós-Graduação em Serviço Social
propostas que serão levadas
da PUCRS, professora Berenice Couto, que
ao 36º Encontro Nacional
fez um “Balanço do SUAS e NOB-RH no
do Conjunto CFESS/
Contexto da Seguridade
CRESS, que será realizado
Social”. Na oportunidade,
Lembrancinhas
de 2 a 5 de setembro, em
cada CRESS apresentou um
oferecidas no
Natal (RN).
balanço da situação local.
encontro
Além das propostas
Após este debate, foram
de cada eixo temático,
realizadas as rodadas de delirelativas à Região Sul,
berações nos eixos Segurialguns temas impordade Social, Fiscatantes para o conjunto
lização/Formação
foram discutidos pelas
Profissional, Relações
conselheiras
dos
Internacionais, Ética e
CRESS e do CFESS,
Direitos Humanos, Didelegados/delegadas e
vulgação e Imprensa,
agentes fiscais, como o Ensino à Distância e o
Administrativo/Financeiro, que serão levadas ao
Exame de Proficiência. A conselheira represen36º Encontro do Conjunto CFESS/CRESS, em
tante da Região Sul no CFESS, Juliane Feix
setembro.

Da esquerda para a direita: as presidentes Valéria
Carvalho, do CRESS/SC, Léa Maria Biasi, do
CRESS/RS, Denise de Almeida, do CRESS/PR, e a
conselheira do CFESS, Eutália Rodrigues

Delegados(as) vão participar do Encontro Nacional
do Conjunto, em setembro

Processo Eleitoral
O evento foi concluído com a palestra “Os
Desafios que se Colocam para o conjunto
CFESS/CRESS”, proferida pela conselheira
do CFESS Eutália Rodrigues, que levantou a
questão do processo eleitoral nos Conselhos
Federal e Regionais. “É importante que
estejamos atentos para este processo
eleitoral, na medida em que as pessoas que
vão compor as gestões do conjunto CFESS/
CRESS terão de enfrentar uma conjuntura
externa de ameaça ao projeto Ético-Político
do Serviço Social”, disse ela. Eutália também
traçou um perfil desejável de conselheiro/
conselheira que deve ser buscado para a
composição das direções dos CRESS e do
CFESS. “Tendo em vista uma conjuntura tão
difícil, o CFESS levantou um perfil fundamental: capacidade de entender este espaço de
construção coletiva, de gestão democrática

e responsabilidade com a coisa pública; ter
disposição para estar inserido/inserida nas
lutas da categoria; capacidade agregadora;
compromisso com o Projeto Ético-Político da
profissão; respeito às diversidades. Sabemos
que este é um perfil rigoroso, mas entendemos
também que esta é uma referência a ser
perseguida”, disse Eutália.
Em seguida, representantes dos CRESS
também colocaram suas observações e
preocupações em relação ao processo
eleitoral de cada Estado e como ele está
sendo encaminhado.
Os Estados da Região Sul apresentaram
suas indicações, de comum acordo, para
compor a chapa do CFESS, com vistas à
representatividade do Sul em âmbito
nacional. Foram lançados os nomes de Kátia
Regina Madeira (SC), atual vice-presidente

do CRESS/SC, e Maria Bernadete
Medeiros (RS), assistente social do Ministério
Público do Rio Grande do Sul.

Kátia Regina
Madeira, de Santa
Catarina

Maria Bernardete
Medeiros, do Rio
Grande do Sul

Eleições no CRESS/RS
De forma geral, os CRESS dos três Estados
apresentaram um balanço positivo de suas
gestões, passando por questões como
saneamento de dívidas e equilíbrio administrativo-financeiro e uma presença maior no interior dos Estados, com a criação de Núcleos
de Assistentes Sociais e Seccionais. A
presidente do CRESS/RS, Léa Maria Biasi, falou
dos desafios que a próxima gestão tem de
enfrentar e também das conquistas que foram
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alcançadas na última gestão. “A nova diretoria
precisa ter um trabalho muito forte de
fiscalização profissional em decorrência da
formação, pois são inúmeras as denúncias que
recebemos, diariamente, na COFI. Outra
questão importante é a visibilidade do CRESS
junto à população. O Conselho é reconhecido,
é referência para várias instituições e entidades
do Estado. Alguns usuários já procuram o
CRESS, mas ainda temos dificuldades junto

ao conjunto da sociedade”, disse Léa Maria,
que também falou da sua expectativa para a
próxima gestão do CRESS/RS. “Na nossa
gestão, fizemos esforços para ter uma situação
financeira estável, visando reformar a sede,
contratar agente fiscal e também apoiamos a
criação dos Núcleos de Assistentes Sociais no
interior do Estado, enfim, é preciso que a
próxima gestão mantenha estas conquistas”,
salientou.
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CALENDÁRIO ELEITORAL
Eleições CFESS, CRESS/RS e Seccionais Caxias e Pelotas
23 julho
22 agosto
09 outubro
10,11 e12 out

2007
2007
2007
2007

15,16 e 17 out 2007
18 a 22 out 2007
23 a 25 out 2007
26 a 30 out 2007
31 out a 06 nov 07
07 a 09 nov 2007

Publicação do Edital CFESS
Início da Inscrição de Chapas
Término da Inscrição de Chapas
Prazo para deferimento dos pedidos de registro de chapas ou para
determinação do cumprimento de diligências, admitindo-se, no mesmo
prazo, apresentação de impugnação quanto ao registro de chapa.
Prazo para cumprimento de diligências pelas chapas e/ou
apresentação de contra-razões pelo impugnado.
Julgamento dos pedidos de impugnação pela Comissão Regional e
dos pedidos de registro que foram objeto de determinação de diligência.
Cientificação dos resultados dos registros de chapas.
Prazo para apresentação de recurso a Comissão Nacional Eleitoral
Prazo para apreciação dos recursos pela Comissão Nacional Eleitoral
Cientificação da decisão da Comissão Nacional Eleitoral aos
interessados.

23 nov 2007
26 a 28 nov 2007
29 a 03 dez 2007
04
07
12
14
19

a
a
a
a
a

06
11
13
18
20

dez
dez
dez
dez
dez

2007
2007
2007
2007
2007

20 dez 2007
15 de janeiro 2008

ELEIÇÕES no Rio Grande do Sul
Apresentação dos resultados da eleição pela Comissão Regional
Eleitoral
Apresentação do pedido de impugnação do resultado da eleição
à Comissão Regional Eleitoral
Instrução do processo de impugnação
Apresentação das alegações finais.
Prazo para decisão da Comissão Regional
Prazo para interposição de recursos a Comissão Nacional Eleitoral.
Análise dos recursos pela Comissão Nacional e para
apresentação dos resultados finais da eleição.
Homologação dos resultados /CFESS
POSSE

Ano de Conferências
importantes para a categoria
ste ano serão realizadas três
conferências nacionais importantes para os profissionais do
Serviço Social, que têm sua
atuação nas áreas da Saúde, dos
Direitos da Criança e do Adolescente e da Assistência Social. Confira as datas
das conferências preparatórias (municipais
e estaduais) e nacionais.

E

VII Conferência dos
Direitos da Criança e do
Adolescente

“Concretizar Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes: Investimento
Obrigatório” é o tema abordado pela VII
Conferência, promovida pelo Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (Conanda) e a Secretaria Especial dos Diretos Humanos (SEDH/PR). A
realização da conferência nacional será em
Brasília/DF, no período de 3 a 6 de dezembro
de 2007. Os detalhes estão no site http://
www.mj.gov.br/sedh/conanda/viiconferencia/
As conferências municipais foram
realizadas até junho. Até 30 de setembro elas
acontecerão nos Estados e no Distrito Fed-
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eral. No Rio Grande do Sul, o CEDICA
realizará a conferência nos dias 26 e 27 de
setembro. O documento base está disponível
no site http://www.stcas.rs.gov.br/cedica/
noticias/not_06.html. Outras informações
podem ser obtidas pelo telefone (51) 32886625 ou pelo e-mail cedica@stcas.rs.gov.br.

13ª Conferência Nacional
de Saúde

Quatro anos após a realização da 12ª
Conferência Nacional de Saúde, o Conselho
Nacional de Saúde (CNS) e o Poder
Executivo convocam a 13ª Conferência
Nacional de Saúde para 2007. O tema é
“Saúde e Qualidade de Vida: Política de
Estado e Desenvolvimento” e foi aprovado
na reunião ordinária do CNS, de fevereiro
de 2007. A Etapa Municipal aconteceu de
1º de abril a 5 de agosto. A Estadual vai de
15 de agosto a 15 de outubro, e a Nacional,
14 a 18 de novembro, em Brasília-DF.
O Conselho Estadual de Saúde do Rio
Grande do Sul realizará a sua 5ª Conferência
em Porto Alegre, nos dias 11, 12 e 13 de
outubro. Confira a programação no site
www.saude.rs.gov.br.

VI Conferência Nacional de
Assistência Social

A VI Conferência Nacional de Assistência
Social será realizada em Brasília (DF), no
período de 14 a 17 de dezembro de 2007. O
evento terá como tema geral: “Compromissos
e Responsabilidades para Assegurar Proteção
Social pelo Sistema Único da Assistência Social (SUAS)”. O texto de apoio está disponível
no
site
http://www.mds.gov.br/cnas/
conferencias-nacionais/vi-conferencia-nacional
As Conferências Municipais encerraram-se
em 31 de julho; e as Estaduais e do Distrito
Federal, acorrerão até 31 de outubro. No Rio
Grande do Sul, o Conselho Estadual de
Assistência Social (Ceas) e o Departamento
Estadual de Assistência Social (DAS), vinculados
à Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento
Social, promovem entre os dias 8 e 10 de
outubro a 7ª Conferência Estadual de
Assistência Social, no Salão de Atos da Pontifícia
Universidade Católica – PUCRS (Avenida
Ipiranga, nº 6681, em Porto Alegre).
Segundo a secretária executiva do Ceas,
Ângela Pinheiro Araújo, a organização do
evento ainda está em fase preliminar. “Nosso
objetivo é mobilizar os municípios para que
eles dêem início ao levantamento das ações
já executadas para implantação do Sistema
Único de Assistência Social”.
A conferência estadual debaterá este ano
a efetivação do plano decenal de Assistência
Social, que estabelece medidas a serem
tomadas no período 2006/2015 para efetivação
do Sistema Único de Assistência Social no Rio
Grande do Sul. O tema será pauta também
das conferências municipais. Mais informações
podem ser obtidas no site www.stcas.rs.gov.br.
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m maio, o CRESS/RS promoveu o Encontro Gaúcho de
Assistentes Sociais, em comemoração à Semana do
Assistente Social. O evento, realizado nos dias 14 e 15, na
Famurs (Federação das Associações de Municípios do
RS), reuniu um público médio de 300 participantes, entre
eles estudantes de Serviço Social, professores e
profissionais. O objetivo era promover o debate em torno das práticas
profissionais em Educação e em Direitos Humanos. Na abertura,
representantes do Conselho Federal de Serviço Social, do Conselho
Regional e da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço
Social levantaram questões que preocupam as entidades atualmente,
como o método de Ensino à Distância (EAD) aplicado ao Serviço
Social.
A presidente do CRESS/RS, Léa Maria Ferraro Biasi, lembrou
que existem 20 unidades de ensino oferecendo cursos de graduação
em Serviço Social presenciais e, em função da Política Nacional de
Educação, mais 23 pólos disponibilizando o EAD. “Não somos contra a ferramenta do curso à distância, mas a forma como está sendo
feita a graduação. Como vamos discutir sobre relações sociais e
familiares sentada na frente de um computador? Nossa profissão é
humanística e temos essa avaliação de que a formação não pode
ser feita totalmente à distância”.

Serviço Social e Educação
O primeiro painel discutiu o “Serviço Social na Educação” e
contou com a participação das assistentes sociais Anahi Marques
Melgare, da Escola Frei Pacífico/Educação para Surdos; Maria
Aparecida Marques da Rocha, docente da UNISINOS; Aline Viero
Kowalski, docente da UFSM e Luiza Helena Dalpiaz (coordenadora
da mesa), assistente social do IPA.
Anahí abordou a questão da habilitação e reabilitação como um
espaço consagrado de atuação do assistente social, fazendo um
apanhado histórico sobre o tema e trazendo dados sobre a situação
da acessibilidade. A assistente social lembrou aos profissionais que
existem espaços de discussão que devem ser ocupados pelo Serviço
Social, como os fóruns e conselhos de direito. “É importante que os
assistentes sociais estejam engajados nestas instâncias”, disse. Em
seguida, Maria Aparecida trouxe informações sobre o Serviço de
Atendimento Acadêmico da Unisinos, “instância de acolhida, de
escuta e de orientação do aluno. Este espaço abre a possibilidade
de gestão e execução de políticas sócio-educacionais na
Universidade”, destacou Cida, mostrando como o serviço se estrutura
na Universidade. Na mesma perspectiva, a assistente social que
trabalha na pró-reitoria da UFSM falou do serviço de assistência
estudantil em geral. “Não há hoje uma rubrica federal para a
assistência estudantil, que inclui transporte, alimentação, moradia,
etc. Há um plano de desenvolvimento educacional em que o Governo
Federal quer dobrar as vagas nas universidades em uma década.
São 42 medidas de expansão das universidades federais, mas não
há previsão de contratação de profissionais”, denunciou.

Serviço Social e Igualdade Racial

(Da esquerda para a direita) Abertura contou com Kizzy Vecchio (ABPESS),
Juliane Peruzzo (CFESS), Cíntia Pestano (CRESS/RS) e Ana Lúcia Maciel
(ABPESS)
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A Promoção da Igualdade Racial, tema do segundo painel, foi o
que mais despertou a manifestação dos presentes. Contribuíram
com o debate a assistente social Adriana Severo Rodrigues, do GT
de Promoção da Igualdade Racial do CRESS/RS; o sociólogo
Ubirajara Carvalho Toledo, da Ong Iacoreq (Instituto de Assessoria
às Comunidades Remanescentes de Quilombos de Porto Alegre); e
a assistente social Eleni Raquel Tzurozono (coordenadora da mesa),
da Seccional do CRESS de Caxias do Sul.
Ubirajara destacou que o debate segue uma perspectiva de
transformação social. “As pessoas aqui estão comprometidas com
esta causa e isso me deixa satisfeito. Apesar das adversidades que o
povo negro sofreu, ainda assim ele canta, dança e, com esta atitude,
ainda irrita muita gente”, disse. Fazendo uma retrospectiva da
resistência negra no Brasil, o sociólogo destacou que “a luta dos
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negros é de todos os lutadores. Se
hoje os negros do Rio Grande do
Sul não são reconhecidos nacionalmente, é porque houve no Estado
uma política de embranquecimento e até de higienização”,
ressaltou. Na luta pelo reconhecimento das terras quilombolas
no Estado gaúcho, Ubirajara
lembrou o caso do Quilombo da Família Silva, localizado no bairro
Três Figueiras, em Porto Alegre, cujo processo envolveu o trabalho de
assistentes sociais. “Houve uma grande mobilização social para garantir
a permanência daquela comunidade no seu espaço. Como trata-se
de um bairro nobre, tentaram expulsar aquelas famílias de lá. Isso
aconteceu em todos os bairros do centro e entorno da capital,
empurrando os afrodescendentes para a periferia”, disse ele.
A assistente social Adriana Severo falou sobre a trajetória do GT
de Promoção da Igualdade Racial do CRESS/RS, criado em 2004, a
partir de uma campanha nacional do CFESS. Ela também lembrou
que a maioria dos usuários da política de assistência social é negra.
“São pessoas que sofreram todo um processo histórico de exclusão e
de racismo, mas os assistentes sociais têm ferramentas para reverter
esta situação. Uma delas é o seu próprio Código de Ética Profissional”,
destacou. A assistente social também lembrou que, em termos de
desemprego, os negros são os primeiros a ficar desempregados e os
últimos a voltar ao mercado de trabalho. “Então temos que pensar na
cor como um fator de exclusão sim e os dados estatísticos estão aí
para provar isso”, complementou, fazendo um apelo aos docentes do
Serviço Social para que abordem a questão racial em sala de aula.
“Este é um tema pouco discutido, mas é preciso falar dele”, disse.
Ubirajara complementou: “foram 300 anos de dominação da
ideologia racista, reiterada por cientistas da época. São apenas 117
anos de abolição. O que estamos fazendo é a desconstrução deste
processo e não é fácil entender os mecanismos de dominação”.

Público lotou auditório da Famurs

Formação e Exercício Profissional
Ensino à Distância, Exame de Proficiência e Residência
Multiprofissional em Saúde (RIS) foram alguns temas debatidos por
representantes do CFESS, ABEPSS, CRESS, ENESSO e Comissão
Estadual de Residência em Saúde. A presidente do CRESS/RS, Léa
Maria Biasi, falou de alguns deles. “O Conselho está percebendo,
através da COFI (Comissão de Fiscalização), várias questões relativas
ao exercício profissional que refletem a formação em Serviço Social.
Uma das questões que nos preocupa é a proliferação dos cursos à
Nº 84 • AGOSTO 2007

distância, que chamamos de ‘virtuais’. Não somos contra esta
ferramenta, mas a forma tem se proliferado sem levar em conta a
qualidade do ensino”. A presidente também comentou a posição do
CRESS em relação ao Exame de Proficiência. “Somos contrários à
implementação do exame nos moldes da OAB, por três motivos
principais: o exame mascara as deficiências da formação e sua
realização não muda a realidade; criar o exame é uma forma de
desviar a discussão para a criação de cursos preparatórios; e também
porque passaria a responsabilizar os CRESS por uma atribuição
que é pública, uma vez que a função do Conselho é fiscalizar”,
concluiu.
“O Movimento Estudantil se vê muito preocupado com tudo isso.
A gente sabe das dificuldades de acesso à universidade, mas
defendemos o ensino público e de qualidade. Esta é a nossa
perspectiva”, complementou Kizzy Vecchio, representante dissente
da ABEPSS.
Ana Lúcia Maciel, da ABEPSS, denunciou a estratégia do
governo federal em acelerar o acesso da população às
universidades. “Dados do Banco Mundial de 1996 revelaram que os
índices de acesso da população são baixíssimos e que o nível de
qualidade também é insatisfatório. E determinou que, se as
universidades latinas quiserem continuar recebendo financiamento
precisavam mudar esta realidade. Por isso é que o governo brasileiro
vem perseguindo a meta de 3% para 10% de acesso da população
ao ensino superior. Hoje estamos sentindo os resultados desta lógica”.
Juliane Peruzzo, do CFESS, chamou a categoria para a luta política.
“Toda nossa ação tem que estar encharcada de muita política. Não
da pequena política, do individualismo, mas do coletivo, da classe
trabalhadora como classe social. É a luta organizada e coletiva”. Ela
também apresentou dados do MEC, de 2006, que revelam: 70% das
vagas de Serviço Social estão nos cursos presenciais e 30% nos
virtuais. “Este é o resultado do plano de desenvolvimento educacional”,
disse Juliane. “Para o MEC, os Conselhos estão atravancando o avanço
do Ensino Superior. O resultado é que teremos uma classe de
profissionais a serviço do capital e que não estarão preocupados com
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o Projeto Ético-Político”.
Para complementar o debate em torno
do exercício profissional, a assistente social
Thaísa Teixeira Closs apresentou um
apanhado histórico e o conceito de RMS
(Residência Multiprofissional em Saúde), seus
desafios e avanços em nível estadual. “Os
assistentes sociais são a terceira maior
categoria em número de bolsas financiadas
pelo MS (56 por ano)”, disse ela, que lançou
duas questões para o público: “qual o impacto
destes profissionais na RMS e em que a RMS
está contribuindo com o Serviço Social?”.

Serviço Social e a
abrigagem da população
adulta
O quarto painel do encontro contou com
a participação das assistentes sociais Clarete
Terezinha de David, representante da Política de Saúde; Marta Borba Silva, da Política
de Assistência Social; Rita de Cassia de
Oliveira e Tatiane Vaz da Silva, representantes
da Comissão de Abrigagem do CRESS/RS,
e Marcia de Almeida Rodrigues (coordenadora da mesa), da Seccional de Pelotas.
Clarete falou do processo de trabalho
do AS na Saúde, apontando dificuldades e
conquistas destes profissionais na Política de
Saúde. “Na rede de saúde do SUS, o
assistente social está presente desde a
atenção básica até a alta complexidade.
Onde estão os abrigos dentro desta rede?
A rede de assistência é a que acaba
recebendo estes pacientes da saúde. Este
é um dos grandes desafios para nós hoje”.
Clarete também ressaltou o papel autônomo

do assistente social dentro deste modelo. “O
assistente não pode estar submetido ao
modelo biomédico, que lhe diz o que cabe
ou não a este profissional”, lembrou.
Marta Borba trouxe para o debate a
Política Nacional de Assistência Social e os
princípios do SUAS, fazendo uma retrospectiva
histórica até os dias atuais. Rita de Cássia e
Tatiane da Silva complementaram o painel
trazendo informações e dados sobre a Política
de Saúde e seus desdobramentos na
abrigagem da população adulta.

Serviço Social e a
Liberdade de Orientação
Sexual
A Assistente Social Esalba Maria da
Silveira, do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre; o advogado Gustavo Bernardes, da
ONG Somos; a assistente social Sinara Porto
Fajardo, do Instituto de Educação IPA
Metodista e o assistente social Francisco
Arseli Kern (coordenador da mesa), docente
da FSS/PUCRS, apresentaram o último
painel do evento, que tratou da Livre
Orientação Sexual. Esalba Silveira
apresentou a construção social da identidade
dos transexuais, o conceito de transexualidade e suas implicações na sociedade. O
trabalho é resultado da experiência da
assistente social no HCPA cuidando de
pacientes que passaram pelo processo
cirúrgico de mudança de sexo, que também
resultou em sua tese de doutorado. “A
cirurgia é a busca por uma readequação,
para poder ter um corpo reconhecido pela
sociedade de acordo com sua identidade”,

explicou ela. “Uma família que não propicia
um ambiente de transformação, acaba
empurrando o indivíduo para um processo
fora de casa, exclusão do mercado de
trabalho, prostituição e HIV”, lembrou.
Sinara Fajardo, que teve uma experiência
importante na Comissão de Direitos Humanos
da Assembléia Legislativa do Estado, trouxe
para o debate um enfoque sociológico e
epistemológico da questão sexual,
questionando: “por que dividimos a sociedade
entre homens e mulheres?”. Ressaltou que “o
padrão heteronormativo forma o estigmatizado
e o estigmatizador. Estes padrões de
comportamento não dão conta da realidade
que tem N possibilidades que não cabem em
categorias”, concluiu.
O advogado da Somos – Comunicação,
Saúde e Sexualidade, Gustavo Bernardes,
questionou a liberdade sobre o corpo. “Será
que o corpo é nosso? Será que exercemos
livremente a sexualidade? Existem instituições
que ‘normalizam’ os comportamentos: a
escola, os presídios, os hospícios. A escola tem
a função de ‘docilizar’ os corpos e o Estado
de gerenciar o corpo das pessoas”, denunciou.

50 anos de
regulamentação
O Encontro Gaúcho foi encerrado com a
palestra “Assistentes Sociais na luta contra a
violência, o desemprego e as desigualdades
no País. 50 anos de profissão regulamentada”,
proferida pela assistente social e professora
da UFSC, Dra Beatriz Paiva. Ela fez uma análise
destes 50 anos de Serviço Social, projetando
a sua realidade para os próximos 50.

Lei da Solidariedade na contramão da LOAS
Em maio, o CRESS/RS, a Cáritas Brasileira
– Regional/RS, a Associação de Educação
Católica do RS (AEC/RS), a Associação das
Creches Beneficentes do RS (ACBERGS), a
Sempre Mulher - Instituto de Pesquisa e
Intervenção Sobre Relações Raciais, a
Associação Beneficente Ilê Mulher, a Fundação
Fé e Alegria do Brasil/RS e o Sindicato dos
Empregados em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de
Fundações
Estaduais
(SEMAPI/RS)
protocolaram um documento na 4ª Promotoria
de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos Núcleo dos Direitos do Cidadão questionando
alterações propostas à Lei da Solidariedade,
apresentadas pela Secretaria de Justiça e
Desenvolvimento Social (SJDS) na Plenária do
Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/
RS) e na reunião do Fórum Estadual de
Assistência Social Não-Governamental/RS.
A Lei da Solidariedade, como é conhecida
a Lei Nº 11.853/02, na época, vinculada à
Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência
Social (STCAS), integra entidades e
organizações de assistência social, empresas e
Administração Pública Estadual para promover
o desenvolvimento de ações de inclusão social,
mediante a transferência de recursos pelas
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empresas contribuintes do ICMS.
O documento enviado ao MP/RS lembra
que a proposta de alteração da Lei da
Solidariedade, batizada pela SJDS como
“Modelo de Execução em Rede”, foi
aprovada em Plenária do CEAS (16 de abril)
sem aprofundar a discussão com
conselheiros e entidades.
Apesar disso, em outros momentos,
entidades do Fórum Estadual de Assistência
Social Não-Governamental/RS analisaram o
“Modelo de Execução em Rede”, constatando questões graves. Entre elas, por
exemplo, está o desrespeito à primazia da
responsabilidade do Estado na condução
da Política Estadual de Assistência Social do
RS (PEAS/RS), (inciso III do art 5º da LOAS),
ou seja, a SJDS é o órgão gestor da PEAS/
RS, tendo a competência e a atribuição de
implantar no Estado e nos Municípios
gaúchos a LOAS, a Política Nacional de
Assistência Social (PNAS) e o SUAS.
Pelo “Modelo de Execução em Rede”, há
um processo paralelo de articulação de
entidades, numa relação vertical entre as
chamadas “Entidades Âncoras” e “Entidades
Parceiras”. As “Âncoras” têm atribuições como
publicar edital, transferir recursos financeiros

às “Entidades Parceiras”, fiscalizar, avaliar a
execução das ações – competências do Órgão
Gestor Estadual ou Municipal. As entidades que
subscrevem o documento chamam a atenção
para o seguinte: “Considerando-se que, para o
exercício dessas atividades as Entidades
Âncoras serão remuneradas, conclui-se que
recursos destinados a atividades fins de
Assistência Social estarão sendo desviados para
atividades meio, cuja responsabilidade por sua
prestação é do Poder Público”.
Além disso, diversas outras situações foram detectadas no “Modelo de Execução em
Rede”, como a exigência de contrapartida social por parte dos beneficiários dos projetos; a
criação de um Fundo Privado, denominado de
Fundo Permanente de Sustentabilidade do
Terceiros Setor, em detrimento dos Fundos
Estaduais de Assistência Social e dos Direitos
da Criança e do Adolescente; destinação de
verbas da arrecadação pública (ICMS) para o
Fundo Privado; descaracterização do papel do
CEAS em termos de Controle Social; além da
própria maneira como foi aprovado o projeto
no CEAS, uma vez que algumas entidades
presentes à votação constam como Entidades
Âncoras, ou seja, partes interessadas,
comprometendo a seriedade do processo.
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ARTIGOS

Artigo do Cremers na ZH gera
reação de conselhos

N

o dia 25 de junho, um artigo
publicado pelo jornal Zero Hora
e assinado pelo secretário do
CREMERS sobre o papel dos
médicos na gestão da saúde
pública surpreendeu os Conselhos de Serviço Social, Psicologia e
Odontologia, que reagiram com um
“apedido”, veiculado no dia 28 de junho.
Além disso, os conselhos pressionaram o
jornal para ter direito de resposta, o que
não foi atendido.
Já que a grande imprensa se recusou a
dar aos Conselhos uma resposta pública ao
texto (exceto a que foi paga, através do
“apedido”), segue aqui o artigo do Cremers
e as opiniões do CRESS, CRO e CRP do Rio
Grande do Sul.

Os médicos devem voltar a
ser ouvidos
Artigo do Cremers - Zero Hora, 25 de junho
de 2007.
Por Fernando Weber Matos/Secretário do
Cremers
Nos últimos 20 anos, especialmente no
Rio Grande do Sul, os médicos foram
afastados das decisões sobre o atendimento
médico da população. As decisões médicas
são determinadas por profissionais de outras
áreas, contrariando o discurso atual da
importância do trabalho integrado
multiprofissional. É indiscutível que o médico
é o trabalhador da área da saúde que tem a
maior visão global dos problemas e soluções
no atendimento dos doentes. Os
acontecimentos do dia-a-dia nos postos,
prontos-socorros e hospitais demonstram o
mau gerenciamento técnico, pois normas e
rotinas de atendimento são elaboradas por
pessoas sem a devida qualificação científica.
Os médicos, quando denunciam deslizes
técnicos, são afastados e punidos de
diversas formas, sendo invariavelmente
considerados inimigos do sistema gestor.
A falta de medicamentos e material, a
higiene precária, a ausência de condições
físicas e humanas são continuamente
denunciadas pelos médicos sem que sejam
dadas respostas. É necessário haver mortes,
estupros, agressões a pacientes e médicos,
denúncias pela imprensa ou atuação extrema
do Cremers, órgão fiscalizador do exercício
profissional médico, para que sejam tomadas
medidas isoladas, discretas e insuficientes.
Na verdade, processos de limpeza, material à disposição, fluxo e rotinas de atendimento
de acordo com as especificações técnicocientíficas diminuiriam em muito os problemas.
A solução simples aqui colocada é óbvia, desde
que sejam chamados a opinar aqueles que
conhecem os problemas e as soluções. O que
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conhecem de diagnóstico e tratamento de
doenças os advogados, pedagogos,
assistentes sociais, psicólogos, sociólogos,
odontólogos e arquitetos para merecerem
dirigir postos de saúde, prontos-socorros,
hospitais e secretarias de saúde municipais e
estaduais? Se o problema é satisfazer
ideologias e políticas partidárias, que pelo
menos aqueles que nada sabem de saúde
aprendam a ouvir aqueles que trabalham com
a doença. A população por certo agradeceria
que os médicos voltassem a ser ouvidos.

Chega de meias verdades
Pela integralidade da saúde,
todos devem ser ouvidos
Pedido de resposta
Por: Conselhos Regionais de Odontologia, de Psicologia e de Serviço Social
Os Conselhos Regionais de Psicologia,
Odontologia e Serviço Social vêm, por meio
desta, repudiar a matéria assinada pelo Sr.
Fernando Weber Matos, Secretário do
Cremers, publicado em artigo desta coluna,
na edição de 25 de junho do corrente, intitulado
“Os médicos devem voltar a ser ouvidos”.
A presente manifestação, firmada por três
entidades profissionais, vem a termo alertar os
leitores quanto às afirmações incorretas sobre
as atividades dos profissionais da saúde não
médicos, bem como quanto às inverdades
contidas, inclusive em afirmações da própria
atividade do médico e suas responsabilidades,
apregoando que decisões técnicas, privativas
de cada profissão regulamentada, pudessem
ser delegadas a outros que não o profissional
em questão.
O autor, inadvertidamente, confunde
coordenação administrativa ou institucional com
decisão e direção técnica, funções estas
regimentalmente definidas no âmbito legal de
cada profissão regulamentada. Sabemos que
muitas entidades hospitalares, inclusive
centenárias, possuem em suas direções
mandatários que não fazem parte de profissões
da saúde e que nem por um momento deixam
de ser instituições que prestam serviços de alta
qualidade técnica, sejam de serviços médicos,
psicológicos, odontológicos, assistenciais, etc.
As condições físicas de hospitais, postos
de saúde, clínicas, seguem definições de
seus gestores, sejam eles públicos ou
privados, independente do profissional que
se encontra na gerência destes lugares.
O diagnóstico, a orientação e o
tratamento de situações que configurem
atendimento em saúde não podem limitar-se
ao chamado atendimento médico, como
propõe o artigo equivocadamente, pois
profissionais como odontólogos, psicólogos
e Assistentes Sociais seguindo este raciocínio,
não poderiam orientar, prescrever e tratar
seus pacientes com seus métodos e técnicas

profissionais regulamentadas.
A questão em tela não se limita a uma ou
outra prática profissional, mas reconduz a uma
discussão séria e necessária, de que a saúde,
e tudo que se relaciona a esta, não pode estar
delegada a uma categoria profissional. Que
diagnóstico e tratamento não são sinônimos
de diagnóstico ou tratamento prescrito por
médicos. Estes últimos são de competência
dos mesmos e devem ser exercidos dentro de
seus limites técnicos e éticos, como qualquer
profissão reconhecida no campo da saúde.
Reafirmamos a importância da multiprofissionalidade e das relações interdisciplinares
nas equipes para assegurar a integralidade
na promoção e na atenção à saúde.
Interdisciplinaridade implica em coresponsabilidade e não em uma visão vertical
da ação em saúde. Entendemos que o princípio
da integralidade em saúde é central, conforme
já consolidado pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), e que o conceito de saúde é mais amplo
que a simples ausência de doença.
Pela integralidade da saúde, todos
devem ser ouvidos.

Por uma visão integrada e
multidisciplinar da saúde
Texto pago (apedido) – Zero Hora, 28 de
junho de 2007.
Por: Conselhos Regionais de Odontologia, de Psicologia e de Serviço Social
Estranheza e inconformidade causou a
opinião manifestada pelo CREMERS, na
palavra de seu secretário, alegando que o
caos instalado na área da saúde é
decorrência do afastamento dos médicos
dos postos administrativos da saúde pública.
Pensamos não ser uma atitude cidadã,
culpar os demais e afastar-se de si a
responsabilidade
pelos
desajustes
estabelecidos no setor...
Defendemos incondicionalmente o trabalho
integrado e multidisciplinar. Porém discordamos
inteiramente que exclusivamente aquele
profissional com formação médica tenha a
prerrogativa de ser um bom gestor. Questão
esta, que para nós depende - exclusivamente da capacitação e competência administrativas.
O que nos garante que a formação médica seja
sinônimo de boa capacidade administrativa?
Não!!! O Rio Grande do Sul não agüenta
mais versões demagogas que maquiam interesses corporativistas. “Meias verdades” não
se sustentam! Assim sendo, nós - profissionais
de outras áreas da saúde - vimos a público
expressar nosso profundo descontentamento
pelo ocorrido e conclamar profissionais e população a estarem unidos sim, mas em prol de
uma prestação de serviços de saúde qualificados, sem escudar interesses particulares.
Ao contrário, queremos que todas as
vozes sejam ouvidas.
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 007, 26 DE MARÇO DE 2007, ATA Nº 1.602

PORTARIA Nº 009, 23 DE ABRIL DE 2007, ATA Nº 1.606

PORTARIA Nº 011, 21 DE MAIO DE 2007, ATA Nº 1.610

EMENTA: Designa Assistentes Sociais para representar o CRESS 10ª Região no
Conselho Estadual de Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul - CEAS
A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 10ª Região, no uso
de suas prerrogativas legais e regimentais.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar as Assistentes Sociais Titular: SIMONE RITTA DOS SANTOS
– CRESS Nº 3999 e Suplente LEILA PIZZATO CONTE - CRESS nº 1872, para
representarem o CRESS 10ª Região junto ao Conselho Estadual de Assistência
Social do Rio Grande do Sul - CEAS
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as demais disposições
em contrário.
Cumpra-se.

EMENTA: Designa Assistente Social para representar o CRESS 10ª Região no
Conselho Municipal de Assistência Social de Amaral Ferrador
A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 10ª Região, no uso
de suas prerrogativas legais e regimentais.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a Assistente Social GRAZIELA HAMANN DE FREITAS – CRESS
Nº 6602, para representar o CRESS 10ª Região junto ao Conselho Municipal de
Assistência Social de Amaral Ferrador.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as demais disposições
em contrário.
Cumpra-se.

EMENTA: Designa Assistentes Sociais para representarem o CRESS 10ª Região no
Conselho Municipal de Assistência Social de Erechim.
A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 10ª Região, no uso
de suas prerrogativas legais e regimentais.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar as Assistentes Sociais VALDRIANA MARIA STIVAL, CRESS
10ª Região Nº 4986 e SIMONE REGINA FABRISSIO, CRESS 10ª Região nº
6023, respectivamente titular e suplente, para representarem o CRESS 10ª Região
junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Erechim.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as demais disposições
em contrário.
Cumpra-se.

Porto Alegre, 23 de abril de 2007
Porto Alegre, 26 de março de 2007

Porto Alegre, 21 de maio de 2007
Léa Maria Ferraro Biasi
AS nº 0817 – CRESS 10ª Região
Presidente

Léa Maria Ferraro Biasi
AS nº 0817 – CRESS 10ª Região
Presidente

PORTARIA Nº 008, 23 DE ABRIL DE 2007, ATA Nº 1.606
EMENTA: Designa Assistentes Sociais para representar o CRESS 10ª Região no
Conselho Municipal de Assistência Social de Alegrete
A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 10ª Região, no uso
de suas prerrogativas legais e regimentais.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar as Assistentes Sociais Titular: MARIA DO HORTO DA SILVEIRA
LOUREIRO – CRESS Nº 3236 e Suplente MARIA IRENE DE SANTANA A.
GRANDE - CRESS nº 0187-Sec., para representarem o CRESS 10ª Região junto
ao Conselho Municipal de Assistência Social de Alegrete.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as demais disposições
em contrário.
Cumpra-se.

PORTARIA Nº 010, 21 DE MAIO DE 2007, ATA Nº 1.610
EMENTA: Designa Assistentes Sociais para representarem o CRESS 10ª Região no
Conselho Municipal de Assistência Social de Carlos Barbosa.
A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 10ª Região, no uso
de suas prerrogativas legais e regimentais.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar as Assistentes Sociais ELIANE VOLPATTO, CRESS 10ª Região
Nº 5589 e MARCIA BASSO, CRESS 10ª Região nº 6721, respectivamente titular
e suplente, para representarem o CRESS 10ª Região junto ao Conselho Municipal
de Assistência Social de Carlos Barbosa.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as demais disposições
em contrário.
Cumpra-se.

PORTARIA Nº 012, 21 DE MAIO DE 2007, ATA Nº 1.610
EMENTA: Designa Assistentes Sociais para representarem o CRESS 10ª Região no
Conselho Municipal Entorpecentes de Novo Hamburgo.
A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 10ª Região, no uso
de suas prerrogativas legais e regimentais.
RESOLVE:
Art. 1º - Designar as Assistentes Sociais ECLERIA HUFF DE ALENCASTRO,
CRESS 10ª Região Nº 2517 e TATIANA MARIA HECKLER, CRESS 10ª Região
nº 5090, respectivamente titular e suplente, para representarem o CRESS 10ª
Região junto ao Conselho Municipal Entorpecentes de Novo Hamburgo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as demais disposições
em contrário.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 21 de maio de 2007

Porto Alegre, 21 de maio de 2007

Porto Alegre, 23 de abril de 2007

Léa Maria Ferraro Biasi
AS nº 0817 – CRESS 10ª Região
Presidente

Léa Maria Ferraro Biasi
AS nº 0817 – CRESS 10ª Região
Presidente

Léa Maria Ferraro Biasi
AS nº 0817 – CRESS 10ª Região
Presidente

Léa Maria Ferraro Biasi
AS nº 0817 – CRESS 10ª Região
Presidente

RESOLUÇÕES
6807

RESOLUÇÃO Nº 006/2007
Em Reunião de Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 10ª Região
realizada no dia 12/03/2007, conforme Ata de nº 1.599 foram deferidos os
seguintes processos:
INSCRIÇÃO PRINCIPAL PROVISÓRIA
6760 - JANETE MARIA GUAREZI DE MORAIS
6761 - LEILA DENISE GASSEN
INSCRIÇÃO PRINCIPAL DEFINITIVA
5543 - CARMEN MARTA DALLA VECHIA
5911 - JOSIANE BEATRIS HARTUNG
5955 - JOICE GRACIELA DE OLIVEIRA
6334 - FERNANDA CASTRO DA SILVA
6545 - JANE ANDRADE DE LIMA
6574 - GONCALINA FLORES
6768 - SILVIA DA ROSA OLIVEIRA
6789 - SIRLEI TERESINHA PESSOA
6790 - MARIA ANGELICA PADILHA FERREIRA
6793 - RAQUEL MARGOTTI DOS SANTOS
6794 - ELENICE DE FATIMA DE MELLO STASINSKI
ALTERAÇÃO DO NOME
3187 - MARIA BERNADETTE MOLÉ GUICHARD
5883 - CLARITA SOUZA BARONI SILVEIRA
6281 - CARMEM LUCIA C. DE AZAMBUJA CORREA
REINSCRIÇÃO
2602 - MARIA APARECIDA AMARANTE DE ANDRADE

NONOAI
VERA CRUZ

PORTO ALEGRE
VENÂNCIO AIRES
ERVAL SECO
VENÂNCIO AIRES
CANOAS
PORTO ALEGRE
RIO PARDO
PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE
ARROIO DO SAL
CANOAS

PORTO ALEGRE
DONA FRANCISCA
PORTO ALEGRE

PELOTAS

DEFERIMENTO DE TRASNFERÊNCIA E INSCRIÇÃO PRINCIPAL PROVISÓRIA
6765 - MARIA DE FATIMA NARCISO PINTO
PORTO ALEGRE
2ª VIA DA CARTEIRA E DA CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISISONAL
4200 - CLAUDIA MARIA AVILA FONSECA
PORTO ALEGRE
Porto Alegre, 12 de março de 2007

- LARISSE PALUDO FAVRETTO

INSCRIÇÃO PRINCIPAL DEFINITIVA
5860 - CAMILA DE MELO SIQUEIRA
6512 - MARILIA POLVORA CAMPOS
6608 - JULIANA BOLIGON
6795 - VIVIAN LUCARDO BARROS
6796 - ILONE LOEBENS
6801 - GABRIELE POZZA COLUSSI
6804 - CARINA CUSTODIO FRANCISCO
6805 - JOSE WESLEY FERREIRA
NOVA CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSONAL
6469 - FRANCIANE MOTA VILELA MILECH
REINSCRIÇÃO
3056 - DINORA TEREZA ZUCHETTI

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
4869 - BEATRIZ SOUZA LEAL

INSCRIÇÃO PRINCIPAL DEFINITIVA
6802 - ALINE DA SILVA ROHDE

CAXIAS DO SUL
ALVORADA
HORIZONTINA
PORTO ALEGRE
CONDOR
CACHOEIRA DO SUL
PANTANO GRANDE

CACHOEIRINHA

HOMOLOGAÇÃO DE TRASNFERÊNCIA E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
5955 - JOICE GRACIELA DE OLIVEIRA
ITAJAÍ
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
2330 - IVADETE MARIN RAVANELLO
6138 - ELISÂNGELA TRENTIN OLIVEIRA

BENTO GONÇALVES
BARRA FUNDA

Porto Alegre, 26 de março de 2007

PORTO ALEGRE

R E S O L U Ç Ã O Nº 008/2007
A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS – 10ª Região, no
uso de suas atribuições legais e regimentais e conforme Ata de nº 1.601 de 21/
03/2007, de Reunião Ordinária de Conselho Pleno,
R E S O L V E:
1. Tornar sem efeito a CASSAÇÃO da seguinte Assistente Social, por ter cumprido
integralmente com seus deveres perante este Conselho:
2902 - RENATA NEVES DE QUEIROS

Lea Maria Ferraro Biasi
AS nº 0817 – CRESS 10ª Região
Presidente
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Lea Maria Ferraro Biasi
AS n 0817 - CRESS 10ª Região
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 007/2007

CAXIAS DO SUL
PORTO ALEGRE

CANGUÇU

INSCRIÇÃO PRINCIPAL PROVISÓRIA
6791 - MAIRA LETICIA CASAROTTO
6799 - KELLEN ALEIXA OLIVEIRA DOS SANTOS
6810 - SOLANGE DOS SANTOS SILVA
6812 - DANIELA NEVES PEREIRA
6813 - DENISE DE OLIVEIRA SANTOS LINN
6816 - TATIANE DE AZEVEDO PEREIRA
6818 - FRANCIS JONAS GLASENAPP

Lea Maria Ferraro Biasi
AS n 0817 - CRESS 10ª Região
Presidente

Porto Alegre, 19 de março de 2007

Porto Alegre, 19 de março de 2007

INSCRIÇÃO PRINCIPAL PROVISÓRIA
6774 - SAMILIS CARLA ARAUHO DE SOUZA
6806 - MANOELA RODRIGUES MUNHOZ

CACHOEIRA DO SUL
PELOTAS
PELOTAS
PELOTAS
PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE
TORRES
PORTO ALEGRE

INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
038J - ZANIN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Lea Maria Ferraro Biasi
AS n 0817 - CRESS 10ª Região
Presidente

Em Reunião de Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 10ª Região
realizada no dia 19/03/2007, conforme Ata de nº 1.600 foram deferidos os
seguintes processos:

BENTO GONÇALVES

RESOLUÇÃO Nº 009/2007
Em Reunião de Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 10ª Região
realizada no dia 26/03/2007, conforme Ata de nº 1.602foram deferidos os
seguintes processos:

RESOLUÇÃO Nº 010/2007
Em Reunião de Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 10ª Região
realizada no dia 09/04/2007, conforme Ata de nº 1.603 foram deferidos os
seguintes processos:
INSCRIÇÃO PRINCIPAL PROVISÓRIA
6800 - ALEXANDRA ESTEFANIA REGNER DA SILVA SANTA CRUZ DO SUL
6803 - FABIANE VIEIRA DOS SANTOS
CACHOEIRA DO SUL
6811 - CLARISSA HELENA OLIVEIRA DE OLIVEIRA
PORTO ALEGRE
6817 - BARBARA REGINA KLEIN
LAJEADO
6829 - SANTA VENIRA PEREIRA GOMES
PORTO ALEGRE
6834 - JAIME ANTONIO SICHINEL
PORTO ALEGRE
INSCRIÇÃO PRINCIPAL DEFINITIVA
5991 - MAIRA GIOVENARDI
6098 - KAREN LUANA WASEM
6128 - ALEXANDRA MORAES BARBOSA
6300 - FERNANDA COSTA MORUSSI
6314 - TEREZINHA ASSINCK
6333 - MAICON FERNANDO DOS SANTOS
6379 - ALINE MARQUES ROMEIRO
6463 - MARILUSA BEUX LIBERATTI
6518 - KELIN GARCIA PINHEIRO
6656 - ANDRISE BORTOLUZZI
6798 - MORGANA PAVAN

FREDERICO WESTPHALEN
PORTO ALEGRE
ERVAL SECO
CRUZ ALTA
SANTA BARBARA DO SUL
ESTRELA
CANOAS
RONDA ALTA
CAXIAS DO SUL
CRISTAL DO SUL
PALMEIRA DAS MISSÕES
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RECEITAS / DESPESAS

6808
6814
6815
6819
6822
6823
6824
6827
6830

-

MANOEL FERNANDO RODRIGUES MOREIRA
CRUZ ALTA
MARGIT WEGENER MALHEIROS
PANAMBI
FERNANDA KUHN DRESCH
VALE REAL
DIOMAR DE SOUZA VIVAN
PORTO ALEGRE
MARIUZA SCHERER
SANTO ÂNGELO
CRISTINA GOBO FLORES
PALMEIRA DAS MISSÕES
VIRGINIA SOUTO DOS REIS
PORTO ALEGRE
MARCIA MACHADO BITENCOURT
NONOAI
CAROLINA CERVEIRA
SÃO LEOPOLDO

NOVA CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
6088 - DEBORA GUIMARAES SOUSA MOREIRA
6368 - LUCINEIA CAROLINA PERSICO

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
5234 - IVANIA PROSENEWICZ
JI-PARANÁ - RO
Porto Alegre, 23 de abril de 2007
Lea Maria Ferraro Biasi
AS n 0817 - CRESS 10ª Região
Presidente

PORTO ALEGRE

Lea Maria Ferraro Biasi
AS n 0817 - CRESS 10ª Região
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 011/2007
Em Reunião de Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 10ª Região
realizada no dia 16/04/2007, conforme Ata de nº 1.604 foram deferidos os
seguintes processos:
INSCRIÇÃO PRINCIPAL DEFINITIVA
5707 - MARIANA TORRES DA SILVA
CACHOEIRA DO SUL
5815 - NELCI ELSA KANITZ
IBIRUBÁ
5892 - DEBORA HESSE MACHADO
SANTA CRUZ DO SUL
6184 - SIMONE NEVES DA SILVEIRA
PELOTAS
6527 - MARLENE DIETRICH DA SILVA
ALVORADA
6644 - JULIANA POSSAMAI
FREDERICO WESTPHALEN
6646 - DIANE FREO
FREDERICO WESTPHALEN
6647 - TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO
TENENTE PORTELA
6660 - ELIANE MARISA CADONA BASSO
VISTA ALEGRE
6744 - SIMONE TRINDADE DA SILVA
PORTO ALEGRE
6825 - MARCIA PATRICIA DA ROSA FERREIRA
PELOTAS
ALTERAÇÃO DO NOME E INSCRIÃO DEFINITIVA
6073 - SIRLEI DE OLIVEIRA

TRÊS DE MAIO

ALTERALÇAO DO NOME
5417 - FABIANA DOLZIRA NEVES

PORTO ALEGRE

REINSCRIÇÃO
2366 - MARIA ANGELICA PACHECO
2601 - MARIA ALICE BORBA BRUM HERBSTRITH

PORTO ALEGRE
DOM PEDRITO

DEFERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA E INSCRIÇAO DEFINITIVA
6782 - DEONICE APARECIDA GARCIA
PORTO ALEGRE
6784 - GISLANE PESSOA ALCANTARA DOS SANTOS PRIA GRANDE-SC

PORTO ALEGRE
PELOTAS

A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS – 10ª Região, no
uso de suas atribuições legais e regimentais e conforme Ata de nº 1.606de 23/
04/207, de Reunião Ordinária de Conselho Pleno RESOLVE tornar sem efeito a
SUSPENSÃO das seguintes Assistentes Sociais, por terem cumprido integralmente com seus deveres perante este conselho: 2529-Alayde Maria Fernandes e
Silva; 1410-Beatriz Helena Nogueira Fernandes; 3792-Cleide Mara Cunha Valente;
2340-Edi Mattuella Debenetti; 1448-Ercilia Maria Sica de Gomes; 4152-Idilia das G.
Rodrigues Jacondino; 3209-Janise Maria dos Santos Porto; 5050-Jose Antonio
Rodrigues Morais; 4251-Kamara Fernandes Ramos; 2845-Luiza Valeria Rodrigues
Gonçalves; 4035-Maria de Lourdes da Silva Peck; 3387-Maria Helena Castilhos de
Freitas; 4813-Maria Leonor Velasque; 4624-Maria Madalena Garcez Marques; 4150Marines Sanhudo Avila; 3108-Marta Maria de Oliveira Dornelles; 3516-Rejane Zulmira Spiondorello; 2925-Roberto Alexandre Vucetic; 3756-Simone Maria Pedott
Romanenco.

INSCRIÇÃO PRINCIPAL DEFINITIVA
6828 - TOMAZ NONTICURI DA SILVA
6832 - MARIA EUGENIA MARTINS DE ALMEIDA
6833 - LOURDES HELENA DE AVILA SILVA
6842 - MIRIAM BAINY
6857 - LURDES INEZ BORTOLOTTO

PELOTAS
RIO GRANDE
RIO GRANDE
PELOTAS
CAXIAS DO SUL

Porto Alegre, 11 de junho de 2007
Lea Maria Ferraro Biasi
AS nº 0817 - CRESS 10ª Região
Presidente

Lea Maria Ferraro Biasi
AS nº 0817 – CRESS 10ª Região
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 015/2007
Em Reunião de Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 10ª Região
realizada no dia 30/04/2007, conforme Ata de nº 1.607 foram deferidos os
seguintes processos:
INSCRIÇÃO PRINCIPAL PROVISÓRIA
6835 - ANDREA SELISTRE COLLEONI
6841 - ANDRE RIGONI CAMINSKI
6846 - JORGINA CARDOSO RIBEIRO
6847 - NOEMI ABREU MARTINS

PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE
TORRES
PORTO ALEGRE

INSCRIÇÃO PRINCIPAL DEFINITIVA
5939 - SILVIA LETICIA PAVANELO DA SILVA
6089 - ROSELI CATARINA DISCONZI AGUIAR
6366 - VIVIANE SAUL
6834 - JAIME ANTONIO SICHINEL
6844 - SHANNASIS BOCCA DA SILVA
6845 - ISOLETE MARIA LASTE RODENBUSCH

UNISTALDA
PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRRE
RIO PARDO

NOVA CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL E INSCRIÇÃO DEFINITIVA
6599 - DJENANE BEATRIZ MACHADO ALMEIDA
PANTANO GRANDE
REINSCRIÇÃO, DEFERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA
0906 - MARIA AUXILIADORA SILVA

PORTO ALEGRE

Porto Alegre, 30 de abril de 2007
Lea Maria Ferraro Biasi
AS n 0817 - CRESS 10ª Região
Presidente

Porto Alegre, 16 de abril de 2007

RESOLUÇÃO Nº 016/2007
Em Reunião de Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 10ª Região
realizada no dia 21/05/2007, conforme Ata de nº 1.609 foram deferidos os
seguintes processos:

Lea Maria Ferraro Biasi
AS n 0817 - CRESS 10ª Região
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 012/2007
Em Reunião de Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 10ª Região
realizada no dia 23/04/2007, conforme Ata de nº 1.605 foram deferidos os
seguintes processos:
INSCRIÇÃO PRINCIPAL PROVISÓRIA
6613 - LETÍLIA GUNTZEL
ESTRELA
6797 - DANIELA VIEIRA RODRIGUES
SANTA CRUZ DO SUL
6821 - MARIBEL CRISTINA NOVACOSKI BUSANELLO
TUCUNDUVA
6837 - ANA PAULA BITTENCOURT PEREIRA
SANTA CRUZ DO SUL
6840 - ADRIANA APARECIDA FRANCO RODRIGUES
PORTO ALEGRE
INSCRIÇÃO PRINCIPAL DEFINITIVA
5272 - RAFAELA DA SILVA TERRA
RIO GRANDE
5929 - VENILDA IRACY DUPONT
CARAZINHO
5944 - ANA MARIA FIALHO BORGES
PORTO ALEGRE
6244 - CINTIA DE SOUZA PESSOA
PORTO ALEGRE
6256 - LISETE MARIA SARNAGOTTO CONSTANTE
PORTO ALEGRE
6586 - ELISA GUAREZE
PORTO ALEGRE
6620 - IZABEL PATERNO ALVES ARGENTA
TAQUARUÇU DO SUL
6645 - ELISA MARIA CERVO
FREDERICO WESTPHALEN
6649 - MARIA CRISTINA BERTA
FREDERICO WESTPHALEN
6650 - CLEUNICE DE MATTOS
FREDERICO WESTPHALEN
6651 - SILVIA COPATTI
FREDERICO WESTPHALEN
6654 - MARLI BRUN ELOY
SEBERI
6783 - LUCIANA SALUSTIANO FRANCO
CAXIAS DO SUL

ARROIO DO SAL

REINSCRIÇÃO, DEFERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
5363 - HAIDEE DE CAEZ PEDROSO RODRIGUES
PORTO ALEGRE
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Em Reunião de Diretoria do Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 10ª Região realizada
no dia 11/06/2007, conforme Ata de nº 1.613 foram deferidos os seguintes processos:

Porto Alegre, 23 de abril de 2007

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
6129 - ALINE TEREZINHA AMBROSIO
PALMAS - PR

NOVA CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
6793 - RACHEL MARGOTTI DOS SANTOS

RESOLUÇÃO Nº 019/2007

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
6137 - DANIELE RIBEIRO
STO ANTONIO SUDOESTE-SC

RESOLUÇÃO Nº 013/2007

Porto Alegre, 09 de abril de 2007

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
5567 - JUANA ISABEL BRIONES GONZALEZ
6179 - JOSIANE SOUZA XAVIER

RONDA ALTA

CANOAS

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
5722 - CLEVERTON CIDICLEI MACIEL
ITAJAÍ/SC
CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
6805 - JOSE WESLEY FERREIRA

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
6463 - MARILUSA BEUX LIBERATTI

INSCRIÇÃO PRINCIPAL PROVISÓRIA
6838 - JOSILENE VIDAL DA SILVA
6849 - LEIA ADRIANI ALMEIDA DOS SANTOS

RIO GRANDE
CRUZ ALTA

INSCRIÇÃO PRINCIPAL DEFINITIVA
6826 - ANA MARIA MONTIEL DA ROSA
6831 - PAULA ESTEVES GUIMARAES
6848 - VERA LUCIA BATTISTI

PELOTAS
RIO GRANDE
SANTO DO JACUÍ

2ª VIA DA CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
0630 - MARIA HELENA D’AMORE POSSER
3709 - JACQUELINE DE OLIVEIRA CORREA
5574 - KARLA DA ROSA DE FREITAS

PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE

NOVA CARTEIRA DE DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
6734 - DANIELA GLOGER CARDOSO

PORTO ALEGRE

NOVA CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
3187 - MARIA BERNADETTE MOLE GUICHARD
5417 - FABIANA DOLZIRA TEODORO NEVES
6093 - JULIANA KAUFMANN DE QUADROS
6558 - SANDRA ANDREIA REICHERT FRIEDRICH

PORTO ALEGRE
PORTO ALEGRE
SÃO JOSÉ DO CEDRO
SANTO ÂNGELO

CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
007J - BARRILI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

PORTO ALEGRE

Porto Alegre, 21 de maio de 2007
Lea Maria Ferraro Biasi
AS n 0817 - CRESS 10ª Região
Presidente
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ARTIGO

Código de Ética Incentiva a

Promoção da Igualdade Racial

P

romover a igualdade racial no Brasil e, de
modo especial, no Rio Grande do Sul não é
tarefa fácil. Tomemos como exemplo, as
reações ocorridas na última semana de junho,
na cidade de Porto Alegre, a propósito da
colocação em pauta pelo Conselho
Universitário da UFGRS, para debate e
votação da adoção do sistema de cotas raciais para
ingresso na universidade. De repente, sentimentos os
mais obscuros e desprezíveis vieram à tona. Pichações
como: “Negro só se for na cozinha do RU, cotas não”,
“Voltem para a senzala”, comprovam de maneira
inequívoca o mito da democracia racial brasileira. Outro
exemplo dessa falácia é a conclusão a que chegou
determinado pesquisador em genética da UFMG sobre
a predominância dos genes europeus do cantor
Neguinho da Beija-Flor e da ginasta Daiane dos Santos,
para justificar a excelência dos dois, ignorando que o
conceito de raça não tem a ver com a Biologia ou com a
Genética, mas com a História, a Política e a Antropologia.
Racismo no Brasil é um mito? Como explicar os 44,8%
de negros, vivendo abaixo da linha da pobreza contra
os 22,4% de “não-negros”, nas mesmas condições?
Dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos - DIEESE informam que, de
2005 a 2006, a taxa de desemprego entre os negros, na Região
Metropolitana de Porto Alegre, era de 20,3% contra 13,5% entre os
“não-negros”. Também em relação à população com trabalho e
renda, esta pesquisa aponta a diferença: enquanto o rendimento
médio mensal dos “não-negros” era de R$ 1.003,00, o dos negros
não passava de R$ 673,00. Lúcia Garcia, coordenadora das
pesquisas de emprego e desemprego do DIEESE avalia que “os
negros
sofrem
com
a
discriminação. Existe uma
desigualdade de oportunidades
Os assistentes
no mercado de trabalho com
sociais têm
relação ao quesito racial”. Esta
pesquisa ainda revela que
como princípio,
somente 4,5% da população
no seu Código
negra acima de 10 anos chega
à universidade contra 15% dos
de Ética, o
“não-negros”.
“empenho na
A persistirem estes dados
continuaremos com um sério
eliminação de
débito histórico. O que temos
todas as formas feito para reparar estas
desigualdades históricas? Por
de preconceito,
que manifestações contrárias
incentivando o
quando se tem a oportunidade
de fazer reparações?
respeito à
Para aqueles que não se
diversidade, à
conformam com o legado
histórico negativo que resulta,
participação de
não só da escravidão da
grupos
população negra no Brasil, mas
também com outras formas de
socialmente
discriminação enfrentadas
discriminados e diariamente, a tarefa é
à discussão das duríssima.
Os assistentes sociais têm
como princípio, no seu Código
diferenças”
de Ética, o “empenho na
eliminação de todas as formas
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de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação
de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças”.
Este princípio anima o CRESS – 10ª. Região, através do Grupo de
Trabalho de Promoção da Igualdade Racial, a desenvolver e apoiar
ações afirmativas em defesa da igualdade racial. Ações afirmativas
que vão além das cotas raciais, pois sabemos que elas não garantem,
num piscar de olhos, a plena igualdade de direitos. Elas são apenas
“uma adoção temporal de medidas especiais – legislativas,
administrativas, judiciais – destinadas à promoção da igualdade de
oportunidades em diferentes âmbitos, para grupos historicamente
discriminados” como afirma Yanoulas (2002).
A construção de um novo projeto de nação para o Brasil
contemporâneo implica em resgatar, de forma crítica, as injustiças
cometidas contra a população negra. Este projeto exige uma revisita
à nossa história e o reconhecimento de que a escravidão negra no
País foi um período marcado por violência que humilhou, ignorou,
usurpou a identidade da raça negra, transformando-a em objeto de
lucro. Nunca é demais lembrar que, para submeter o africano à
escravidão, tentaram suprimir-lhe a cultura, a alma, o seu nome
étnico, sua religião ancestral, etc.
Com a abolição da escravidão, que nada mais foi no Brasil do
que a necessidade de adaptar-se aos novos modos de produção,
os negros continuaram à margem, vivendo a dura realidade da
exclusão social.
Desse modo, a tarefa de resgate e promoção da igualdade
racial, mais do que nunca atualiza nosso projeto ético-político,
reafirmando a defesa dos direitos humanos, a ampliação e
consolidação da cidadania, a defesa da democracia, da eqüidade
e da justiça social.

Adriana Severo e Darly Salazar Pereira
Grupo da Promoção da Igualdade Racial do CRESS 10ª Região
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