
Os últimos três anos foram 
intensos. Foram muitos desafios 
e muito crescimento para a 

gestão “Ousar, Lutar, Avançar!”, que hoje 
se despede do regional, com a tranquilida-
de de quem fez e a certeza da continuidade 
das ações que serão desenvolvidas pelas 
próximas gestões.

Ousamos construir um CRESS 
sintonizado com as demandas da nossa 
categoria. Ousamos restruturar o setor 
administrativo e melhorar a infraestrutura 
do CRESS, com uma sede mais adequada, 
facilidade no atendimento, criação do 
setor de negociação e a utilização de cartão 
de crédito para pagamento de anuidade e 
outras taxas; ousamos mostrar nosso 
compromisso com os trabalhadores do 
conselho, que passaram a ter Plano de 
Cargos e Salários, reajuste anual e auxílio 
saúde; ousamos ao radicalizar na transpa-
rência do uso de nossos recursos, tornado 
públicos e disponíveis no Portal da 
Transparência os balancetes financeiros; 
Ousamos resgatar a história da nossa 
profissão e do nosso conselho; ousamos 
realizar três grandes Semanas do/a 
Assistente Social, com ações de luta, 
culturais, de articulação, com a presença de 
referências nacionais para proporcionar 
espaços formativos para a nossa categoria 
e, claro, com amplo apoio e participação 
de quem constroi este conselho: os/as 
Assistentes Sociais.

Lutamos. Nos últimos três anos, a 
gestão do CRESS esteve no chão da rua 
lutando cotidianamente em defesa da 
valorização da nossa profissão e das 
políticas públicas – nosso principal lócus 
de trabalho - mas também lutando em 
defesa da democracia, contra os retroces-
sos que o país tem enfrentado e na defesa 
do nosso projeto ético político. Nós 
também nos mantivemos em constante 

diálogo com gestores, parlamentares e 
com setores do judiciário para buscar 
alternativas aos problemas enfrentados no 
cotidiano pelos/as Assistentes Sociais em 
seus espaços sociocupacionais. Lutamos 
ao lado do conjunto da classe trabalhado-
ra, apoiando as lutas de outros setores e 
ajudando a instituir espaços de enfrenta-
mento como o Fórum Municipal dos 
Trabalhadores do SUAS e o Fórum em 
Defesa da Democracia e das Políticas 
Públicas e também a articular espaços 
como a Frente em Defesa da Seguridade 
Social e a Frente Sergipana Brasil Popular.

Avançamos muito na nossa função 
precípua de fiscalizar a profissão, por meio do 
intenso trabalho desenvolvido pela nossa 
equipe de orientação e fiscalização, que 
descentralizou sua atuação, chegando aos 
municípios do interior do Estado para coletar 
as demandas da categoria e alimentar nossa 
luta cotidiana. Avançamos no combate à 
inadimplência graças à nossa intensa 
campanha “Anuidade em dia, CRESS 

Forte!”. Avançamos no diálogo e na 
legitimidade junto à a categoria, no fortaleci-
mento da imagem do CRESS enquanto 
entidade representativa dos/as Assistentes 
Sociais e temos nos tornado referência em 
Sergipe nos temas ligados às questões sociais, 
por meio de uma comunicação forte, 
informativa e formativa.

Enfim, Ousamos construir um 
CRESS otimizado e forte, Lutamos pela 
nossa profissão e ao lado dos demais 
trabalhadores e trabalhadoras e 
Avançamos na realização das nossas 
funções fundamentais e no diálogo com 
nossa categoria e com a sociedade.

Sigamos na construção de um 
conselho que reflete a força da nossa 
categoria e a certeza nas diretrizes do 
nosso projeto ético político e nos ideais de 
transformação da nossa sociedade em um 
local justo, igual e livre de exploração e 
opressões. Ainda há muito o que Ousar, 
Lutar e Avançar. Então Vamos lá 
Fazer o Que Será!

Ousamos, Lutamos, Avançamos. 
Uma retrospectiva.
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Relembre algumas das principais ações desenvolvidas 
pelo CRESS Sergipe nos últimos três anos, durante 
a “Gestão Ousar, Luta, Avançar!”

Administrativo-Financeiro
No setor Administrativo e financeiro as 

palavras de ordem foram reestruturação e 
organização. Esta gestão mostrou que é 
possível organizar a “burocracia” do 
conselho sem deixar de lado a sua atuação 
nas lutas sociais. Diversas ações foram 
desenvolvidas no sentido de tornar o CRESS 
mais dinâmico, de melhorar o atendimento à 
categoria, de valorizar os trabalhadores do 
conselho, de ampliar as fontes de recursos 
por meio do combate à inadimplência e de 
promover a transparência das contas do 
regional. Confira algumas destas ações:

Ÿ Valorização dos funcionários, com 
reajuste anual acima da inflação e 
concessão de auxílio saúde

Ÿ Ampliação do horário de atendimento
Ÿ Mudança para uma sede mais acessível 

e confortável
Ÿ Par t ic ipação de conselheiros,  

funcionários e base nos eventos do 
CFESS/CRESS

Ÿ Capac i tação per manente  dos  
funcionários do CRESS

Ÿ Realização de Processo Seletivo para 
o cargo de Assistente Administrativo

Ÿ Início do processo de venda do imóvel 
do CRESS

Ÿ Realização de licitações
Ÿ Realização da campanha de combate à 

inadimplência “Anuidade em dia, 
CRESS forte!”

Ÿ Liberação do Uso de Cartão de 
Crédito para o pagamento da anuidade 
e outras taxas

Ÿ

Orientação e Fiscalização
Orientar, normatizar, fiscalizar e 

defender o exercício profissional do/a 
assistente social são funções precípuas do 

CRESS. Por isso, as ações desta área são 
desenvolvidas de forma contínua, sempre na 
perspectiva de assegurar as condições éticas 
e técnicas de trabalho para garantir qualidade 
de atendimento e defesa dos direitos da 
população. O trabalho de orientação e 
fiscalização é um instrumento importante 
do CRESS para acessar as principais 
d i f icu ldades enfrentadas  pe los/as  
Assistentes Sociais no cotidiano do seu fazer 
profissional. Veja um pouco do que foi feito 
neste campo, durante a Gestão Ousar, Lutar, 
Avançar:

Ÿ Realização de visitas de orientação nos 
equipamentos das políticas públicas

Ÿ Realização de audiência com gestores 
das politicas públicas para denfender 
as condições técnicas e éticas de 
trabalho em diversos setores

Ÿ Descentralização das visitas de 
orientação e fiscalização, chegando 
aos municípios do interior de Sergipe

Ÿ Recebimento das demandas dos/as 
profissionais

Ÿ Inserção da seção “Notificação” no 
site do CRESS, que recebe virtualmen-
te as denúncias, dúvidas ou solicita-
ções dos profissionais

Ÿ Visitas de averiguação sobre exercício 
ilegal da profissão

Ÿ Ações de defesa a Lei 8.662/93 por 
uso indevido da expressão Serviço 

Social por políticos
Ÿ Participação do SeminárioRegional e 

Nacional das COFI`s
Ÿ Discussão sobre a revisão dos 

instrumentais da Politica Nacional de 
Fiscalização

Ÿ Notificação das prefeituras e bancas 
organizadoras de concurso público 
sobre o cumprimento da le i  
12.317/2010

Políticas Públicas
Os desafios dos/as Assistentes Sociais 

nos últimos três anos foram imensos, mas a 
luta da categoria também se intensificou e o 
CRESS Sergipe também se mobilizou. O 
cenário de imposição de retrocessos no país 
nos últimos 12 meses, impulsionou ainda 
mais a mobilização do CRESS no sentido de 
apoiar as lutas em defesa da democracia, 
contra a perda de direitos e contra o 
desmonte das políticas públicas, sobretudo 
da seguridade social. Confira algumas das 
ações realizadas pelo CRESS Sergipe nessa 
pauta:

Ÿ Realização da Campanha em Defesa 
da Profissão de Serviço Social e das 
Políticas Públicas, que culminou na 
criação do Fórum em Defesa da 
Democracia e das Politicas Públicas

Ÿ Participação e apoio à criação do 
Fórum Municipal dos Trabalhadores 
do SUAS de Aracaju

Ÿ Denunciou e encampou a luta pela 
regularização dos repasses do co-
f inanciamento da Pol í t ica de 
Assistência Social em Sergipe

Ÿ Participou de frentes de defesa da 
democracia e contra a perda de 
direitos, a exemplo da Frente 
Sergipana Brasil Popular

continua>>
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Ÿ Participação ativa e convocação da 
categoria para se somar aos atos 
públicos em defesa da democracia e 
contra o desmonte do Estado 
Brasileiro

Ÿ Par t i c ipação  do CRESS nos  
Conselhos Estadual e Municipal de 
Aracaju de Assistência Social

Ÿ Participação ativa nas Conferências 
Estadual e Municipal de Aracaju de 
Assistência Social

Ÿ Participação ativa nas Conferências 
Estadual e Municipal de Aracaju de 
Saúde

Ÿ Realização de dois atos – um em 2015 
e um em 2016 - em defesa da Profissão 
de Serviço Social e das Politicas 
Públicas

Ÿ Ocupação da Tribuna Livre da Câmara 
Municipal de Aracaju e do Grande 
Expediente na Assembleia Legislativa 
de Sergipe, ambos por duas vezes, para 
denunciar as condições éticas e 
técnicas de trabalho, defender a 
valorização do/a Assistente Social e o 
fortalecimento das Políticas Públicas

Ÿ Elaborou carta aberta aos parlamenta-
res Sergipanos reivindicando a criação 
do Cargo de Serviço Social e a 
realização de concurso público em 
diversas áreas sociais do Estado

Ÿ Entregou carta aberta ao prefeito de 
Aracaju, Edvaldo Nogueira, e à vice-
prefeita Eliane Aquino com as 
principais demandas da categoria em 
Aracaju

Ÿ Construiu e apoiou a realização de 
diversas atividades a exemplo de atos, 
audiência em Defesa da Politica de 
Saúde Mental e contra a privatização 
do CAPS Davi Capistrano

Ÿ Publicização de diversas notas com o 
posicionamento oficial do CRESS 
Sergipe em defesa das políticas 
públicas, a exemplo do combate ao 

desmonte do MDS, do SUS e do 
retorno do primeiro damismo

Ética e Direitos Humanos
Compreendendo os princípios contidos 

no nosso projeto ético-político e a importân-
cia da defesa dos Direitos Humanos, a gestão 
Ousar, Lutar, Avançar, se articulou com 
movimentos sociais e de defesa dos direitos 
humanos, participando de diversas ações 
promovidas por estes movimentos, e 
integrando espaços de articulação da 
sociedade civil organizada. Relembre um 
pouco do que fizemos:

Ÿ Participação do CRESS no Conselho 
Estadual de Direitos da Criança e do 
Adolescente

Ÿ Pa r t i c i p a ç ã o  d o  C R E S S  n o  
Movimento Nacional de Direitos 
Humanos (MNDH)

Ÿ Participação na Conferências Estadual 
e Municipal de Aracaju dos Direitos da 
Mulher

Ÿ Realização do Curso Ética em 
Movimento em Sergipe

Ÿ Participação no curso de capacitação 
do Projeto Ética em Movimento do 
CFESS

Ÿ Participação do CRESS na Frente 
Contra a Redução da Maioridade Penal

Ÿ Publicização de diversas notas com o 
posicionamento oficial do CRESS 
Sergipe sobre temas relacionados a 
Direitos Humanos, em defesa dos 
direitos da mulher, contra a cultura do 
estupro, em defesa dos direitos da 
população Trans e contra a criminali-
zação do MST e demais movimentos 
sociais

Comunicação
Esta gestão foi marcada ainda pelo 

avanço no diálogo, na legitimidade do 
regional junto à categoria e na consolidação 

da imagem do CRESS enquanto entidade 
representativa dos/as Assistentes Sociais. 
Enxergando que a comunicação vai muito 
além da promoção da visibilidade, o CRESS 
investiu num jeito de se comunicar que, além 
de ter aberto canais com a mídia sergipana, é 
informativo, mobilizador e formativo. Hoje, 
como fruto deste processo, o regional pode 
dizer que tem se tornado referência em 
Sergipe nos temas ligados às questões sociais 
e aos direitos Humanos. Confira algumas 
destas ações:

Ÿ Criação de uma nova identidade visual 
para o CRESS

Ÿ Elaboração de um novo site
Ÿ Estreitamento do relacionamento entre 

gestão e base por meio das redes sociais
Ÿ Lançamento do Documentário 

“Memórias do CRESS”, que conta a 
história do conselho em Sergipe por meio 
do depoimento de ex-presidentes da 
entidade e do resgate de documentos, 
fotos e histórias do regional

Ÿ Ampliação da transparência do conselho, 
por meio do Portal da Transparência

Ÿ Aproximação com a mídia, que rendeu 
ao regional diversas inserções em 
veículos de rádio, TV, e impressos de 
grande audiência e circulação, por 
meio de reportagens e entrevistas

Ÿ Elaboração de inúmeras notas públicas 
em apoio a greves deflagradas por 
diversas categorias

Ÿ Elaboração de notas públicas com o 
posicionamento do conselho sobre 
temáticas socialmente relevantes

Formação Profissional
O CRESS Sergipe entende a importância 

de se formar profissionais comprometidos 
com a defesa do projeto ético político do/a 
Assistente Social. Por isso realizou e 
participou de diversas ações em defesa da 
formação profissional. Confira algumas 
delas:

Ÿ Reativação do Fórum de Supervisão 
de Estágio

Ÿ Realização, em parceria com a 
ABEPSS, da Oficina “Os fundamen-
tos do Serviço Social em debate: 
formação e trabalho profissional”

Ÿ Apoio ao pleito dos Estudantes da 
UFS para contratação de professores 
para o Departamento de Serviço 
Social

Ÿ Participação na reunião ampliada da 
ABEPSS nordeste

Ÿ Participação em eventos das UFA´s 
UFS, Mauricio de Nassau e da FJAV

Ÿ Capacitação dos profissionais do 
Conselho para o manuseio do cadastro 
de estágio pelo site.
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Lançamento do Fórum em Defesa 
das Políticas Públicas e da Democracia 

em Sergipe
O Conselho Regional de Serviço Social 

18a. Região – Sergipe (CRESS/SE), em 
parceria com o Conselho Regional de 
Psicologia, a CRF consultoria e o FMSTUAS 
(Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS 
de Aracaju) realizaram, em junho de 2016, o 
lançamento do Fórum em Defesa das Políticas 
Públicas e da Democracia em Sergipe. O evento 
contou com a presença de Lea Braga, uma das 
profissionais com mais experiência no campo 
da gestão de políticas públicas no campo 
social, que debateu sobre “A Política de 
Assistência Social no contexto político 
atual”.

Seminário Educação
O CRESS e o CRP 19 realizaram, em abril 

deste ano o Seminário “Educação Brasileira em 
tempos de crise democrática” para debater os 
principais desafios da educação ante o cenário 
de retrocessos no campo dos direitos sociais, 
trabalhistas e de retração de políticas públicas.

Campanha de combate à inadim-
plência “Anuidade em dia, CRESS 

forte!”
O CRESS Sergipe realiza, desde dezembro 

de 2015, uma campanha permanente de 
combate à inadimplência da anuidade do 
regional. Com peças de comunicação, 
mobilização da categoria e muita informação 
sobre a situação financeira do CRESS, as 
facilidades para regularizar o pagamento e sobre 
o uso de recursos do CRESS, a campanha tem 
sido exitosa.

Campanha pela inserção dos 
Assistentes Sociais na Educação
CRESS lançou a campanha “Assistentes 

Sociais nas Escolas: Eu digo SIM”. Com o tema 
“Quem auxilia a enxergar a realidade contribui 
com a educação”, a campanha tem o objetivo 
de promover o debate público e sensibilizar a 
comunidade escolar e a população para a 

importância de se ter o profissional de Serviço 
Social na rede pública de Educação. Além de 
fortalecer a escola enquanto espaço de 
formação do indivíduo numa perspectiva 
cidadã, a inserção dos profissionais de 
Serviço Social na política de educação, 
contribuirá para identificar, prevenir e 
enfrentar casos de violações de direitos na 
comunidade escolar.

Dia Estadual de Lutas em Defesa da 
Profissão do Serviço Social e das 

Políticas Públicas
Centenas de assistentes sociais, estudantes, 

trabalhadores de diversas áreas e usuários das 
políticas públicas tomaram as ruas da capital 
sergipana para participar do ato público que 
marcou o Dia Estadual de Lutas em Defesa da 
Profissão do Serviço Social e das Políticas 
Públicas. A iniciativa foi do Conselho Regional 
de Serviço Social 18a. Região – Sergipe 
(CRESS/SE) e do Sindicato dos Assistentes 
Sociais de Sergipe (Sindasse). O objetivo foi 
manifestar indignação da categoria contra 
o esvaziamento das políticas públicas, 
c o b r a r  o  c u m p r i m e n t o  d a  L e i  
12.317/2010, que regulamenta a carga 
horária de 30 horas semanais e a realização 
de concursos públicos para a área, além de 
outras pautas locais.

Oficina da ABEPSS
A Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), com o 
apoio do Conselho Regional de Serviço Social 
18a. Região – Sergipe (CRESS/SE), realizou, 
em novembro de 2016, a oficina “Os 
fundamentos do Serviço Social em debate: 
formação e trabalho profissional”. A atividade 
integra o projeto ABEPSS Itinerante, realizado 
desde 2012, com o objetivo de promover a 
educação permanente de docentes, discentes, 
supervisores de campo e acadêmicos na área 
do serviço social.

Semana do/a Assistente Social
Ao longo da gestão Ousar, Lutar, Avançar, 

foram realizadas três edições da Semana do/a 
Assistente Social. O evento é uma forma de 
marcar a passagem do Dia do Assistente Social, 
comemorado em todo o país no dia 15 de maio 
e é promovido pelo conjunto CFESS/CRESS 
em todo o país anualmente, com vasta 
programação voltada para a categoria.

2017 - Com o tema “Na luta de classe não 
há empate: Assistentes Sociais na Luta por 
Direitos!”, a Semana do/a Assistente Social 
2017 trouxe em sua programação palestra na 
Assembleia Legislativa de Sergipe, ato em 
defesa da Educação e da inserção do Assistente 
Social nas escolas, além palestra sobre as 
contrareformas do Governo Temer e os 
impactos no mundo do trabalho e na 
Seguridade Social, com o Prof. Dr° Giovanni 
Alves e a Prof. Dra. Lúcia Lopes.

2016 - Em 2016, a programação incluiu ato 

público, pronunciamentos na Câmara de 
Vereadores de Aracaju e no grande expediente 
da Assembleia Legislativa de Sergipe, palestras 
com Maria Carmelita Yasbek e Maria da 
Conceição Vasconcelos Gonçalves, além do 
lançamento de um curta-documentário que 
resgata a história do CRESS Sergipe.

Com o tema “80 anos do Serviço Social”, o 
evento resgatou a história do Serviço Social no 
Brasil e em Sergipe, destacando o papel do 
profissional da área nas principais lutas travadas 
ao longo das oito últimas décadas no país e dos 
últimos 62 anos no Estado.

2015 - Com o tema “Profissional de luta, 
profissional presente!”, a Semana do/a 
Assistente Social 2015 discutiu o papel deste 
profissional na implementação de políticas 
públicas de seguridade social e na garantia dos 
direitos humanos. A vasta programação do 
encontro incluiu palestra com a doutora e 
professora da UFRJ Yolanda Guerra, sessão 
especial na Câmara de Vereadores de Aracaju, 
apresentação de artigos científicos e atividade 
cultural.

Veja mais algumas ações 
promovidas pelo CRESS-SE 
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