
cress no 
interior (p. 9)

COMUNICA
REVISTA

CRESS-PI

campanha 
de gestão 
(p. 12) 

viva sua 
identidade 
(p. 11)

anuidade 
2019 (p. 16)

prestação 
de contas 
(p. 21)

ED
IÇ

Ã
O

 0
1/2

0
8



Em maio de 2017, o Conselho Regional 
de Serviço Social 22ª Região Piauí-
CRESS PI deu posse a nova diretoria 

do CRESS PI, que ficará a frente do Conselho 
de 2017 à 2020.
 Para o presidente do CRESS-PI, 
Fabrício César a solenidade de posse 
foi um marco na história do CRESS-PI. 
“Primeiramente por que é uma reafirmação 
clara e objetiva dos princípios e objetivos da 
categoria. E a nossa gestão quer exatamente 
isso, abraçar cada vez mais as bandeiras de 
lutas do conjunto CFESS - CRESS”, declara.
 A atual gestão teve como uma de 
suas propostas centrais  desenvolvimento 
de ações capazes de construir um CRESS 
PI descentralizado. “O que desejamos  é 
estar mais próximos dos/das profissionais 
com uma gestão descentralizada, uma 
gestão que possamos atender realmente 
a necessidade, as demandas da categoria 

e reafirme cada vez mais o nosso projeto 
ético-político. Temos conseguido alcançar 
esse objetivo com diversas atividades, 
visitas ténicas em municípios do interior 
do estado. Esse momento é um momento 
ímpar, é um momento claro de fortalecimento 
da categoria, é perceber que ainda existe 
um víeis de luta, de militância muito forte", 
afirma. 
 O serviço social do Piauí permanece 
vivo, atuante e militante. "Quando fomos 
eleitos e eleitas, a nossa maior expectativa 
era se fazer valer um compromisso real 
junto a categoria, mostrando isso através 
do trabalho e de uma boa articulação. 
Hoje, continuamos com esse objetivo e, 
principalmente fazendo saber que a CRESS 
Piauí não se resume a dezoito pessoas, 
somente a uma gestão, o CRESS somos 
todos nós”, finaliza o presidente Fabrício 
Barbosa.

Gestão “Nada a temer: lutar e não retroceder” 
tomou pose em maio de 2017

 O Conselho Regional de Serviço Social da 
22ª Região, regulamentado pela Lei nº8.662, de 
07 de junho de 1993, constitui-se uma entidade 
dotada de personalidade jurídica de direito 
público, com jurisdição no Estado do Piauí.
 O Conselho é dotado de autonomia 
administrativa e financeira, sem prejuízo de 
sua vinculação ao Conselho Federal de Serviço 
Social e tem como objetivo básico, disciplinar, 
orientar, fiscalizar e defender o exercício da 
profissão de assistente social em seu âmbito de 
jurisdição de acordo com os princípios e normas 

gerais estabelecidos pelo Encontro Nacional 
CFESS/CRESS, e nos termos que dispõe a Lei 
nº 8.662/93.
 O CRESS 22ª Região é constituído por 
09 (nove) membros efetivos (Presidente, Vice-
Presidente, 02 (dois) secretários, 02 (dois) 
tesoureiros, 03 (três) membros do Conselho 
Fiscal) e de 09 (nove) membros suplentes, 
eleitos dentre os/as assistentes sociais inscritos 
no âmbito de sua jurisdição, em pleno gozo de 
seus direitos, por via direta e pelo mandato de 
03 (três) anos, em gestão colegiada.

Conselho Regional de Serviço Social - Piauí

Gestão - Nada a temer: lutar e não retroceder!
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Café Social teve 4 edições em 2018 e reuniu 
centenas de profissionais e estudantes

O Café Sócial é um 
projeto do Conselho 
Regional de Serviço 

Social (CRESS-PI), 
destinados a profissionais 
inscritos no Conselho e 
estudantes de Serviço 
Social. 
 Com o objetivo de 
trazer temas relevantes para 
o campo do trabalho da/o 
Assistente Social, o projeto 
já debateu Pessoa com 
transtorno mental e a luta 
antimanicomial; Pessoas 
em situação de rua e 
higienização social; Famílias 
Homoafetivas: espaços 
de direito, dignidade e de 
afeto; e Racismo e Diretos 
Humanos.
 A diretoria do CRESS-
PI acredita que é preciso 
fortalecer politicamente a 
categoria, sobre os mais 
diversos assuntos, para 
que o Serviço Social seja, 
de fato, um instrumento 
de intervenção social e 
garantia de direitos. O Café 
Social tem esse objetivo e 
compromisso.
 Agradecemos a todas/
os as/os profissionais e 
estudantes  que fizeram 
parte dos eventos ao longo 
deste ano e reforçamos o 
compromisso que elaborar 
novos espaços de debate 
como esses.

Ações em universidades e faculdades fotalecem 
projeto ético-político do Serviço Social

CRESS-PI Se reuniu com a Polícia Federal, em maio, 
para tratar sobre investigações de cursos não 
autorizados pelo MEC no Piauí

 No dia da/o Assistente Social (15 de maio) deste ano, 
o Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 22ª Região/
Piauí esteve na sede da Polícia Federal do Piauí para tratar 
de de Cursos em Serviço Social, oferecidos por instituições 
de ensino não autorizadas pelo Ministério da Educação e 
em desobediência a normas e exigências das diretrizes 
curriculares aprovadas pela ABEPSS (Associação Brasileira 
de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) e demais legislações 
correlatas.
 Esse é mais um passo da investigação policial, em curso 
desde 2012, que busca identificar cursos ilegais e tentativas de 
burlar normas para o exercício legal da profissão de assistente 
social. O CRESS/PI vem denunciando e identificando diversas 
irregularidades, como o não cumprimento de carga horária 
mínima para o estágio, a imprecisão nas informações sobre 
o total de horas de estágio, ausência de registro profissional 
de supervisores/as acadêmicos/as, além da falsificação no 
cadastramento de supervisores/as e indícios de que o estágio 
supervisionado não vem sendo desenvolvido durante o 
processo de formação, entre outras questões.

 Profissionais do Serviço Social 
brasileiro, regulamentados pela Lei 8662/93, 
estabelece diretrizes para a atuação 
profissional das/os assistentes sociais. 
Dessa forma, os Conselhos Regionais 
de Serviço Social (CRESS) têm como 
competência orientar, disciplinar, fiscalizar e 
defender o exercício da profissão de Serviço 
Social, zelando pelo livre exercício, dignidade 
e autonomia da profissão, entre outros 
atributos.  O CRESS Piauí, o longo do ano 
realiza diversas atividades para fortalecer 
esses principios. As visita institucionais nas 
faculdades são parte desse calendário que 
tem como obejtivo levar aos/as futuros/as 
assistentes sociais temas como a exercício 
da profissão privativa de supervisão de 
estágio, tendo em vista o fortalecimento da 
profissão e do Projeto Ético Político.
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 Somos classe
trabalhadora

Anualmente, o Conjunto CFESS-CRESS 
realiza a campanha do Dia da/o Assistente 
Social, celebrado em 15 de Maio, que tem 
como objetivo dar visibilidade à profissão 
e suas bandeiras de luta. Nesse ano, 
onde os ataque aos direitos da população 
foram intensificados, nossa escolha foi a 
RESISTêNCIA! 
 Com esse mote, apresentamos a 
Campanha do Dia da/o Assistente Social de 
2018, com uma extensa programação e com 
o objetivo de reforçar o alerta não só à nossa 
categoria, mas a toda classe trabalhadora, 
de continuar resistindo e lutando contra os 
ataques aos direitos da população, contra 
a onda conservadora e reacionária e contra 
os desmontes subsequentes das políticas 
sociais.

A construção do tema abordado se fundamenta 
e dialoga diretamente com o Código de Ética da/o 
Assistente Social, principalmente com os princípios 
fundamentais que afirmam a escolha por um projeto 
profissional vinculado ao processo de construção 
de uma nova ordem societária, sem dominação, 
exploração de classe, etnia e gênero.
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O MiniCurso "Luta e Resistência", 
ministrado pela Profa. Pós-doutora Telma 
Gurgel (UERN), abriu oficialmente as 
atividades alusivas ao Dia da/o Assistente 
Social (15 de Maio) e trouxe para a 
categoria um panorama histórico das lutas 
da classe trabalhadora, as quais estão 
inseridas/os as/os Assistentes Sociais, 
sobretudo, no que diz respeito a garantia 
de direitos. Em um cenário de retirada de 
direitos é ainda mais necessário dizer: 
nossa escolha é a RESISTêNCIA! Somos 
classe trabalhadora!

CRESS-PI realizou Minicurso 
"Luta e Resistência", com 
Profa. Telma Gurgel

Trabalho e Militância são temas do seminário em 
alusão ao dia da/o Assistente Social

Seminários 
desentralizados 
levam debates ao 
interior do estado 

 durante todo o dia 16 de maio, 
assistentes sociais e estudantes de 
serviço social debateram estratégias 
de luta e resistência nos locais de 
trabalho e de militância. 
 O seminário, que é parte do 
calendário de atividades alusivas ao 
dia da/o assistente social no Piauí, 

 durante todo o mês de maio 
de 2018, o CRESS Piuaí percorreu 
4 cidades do interior do estado, 
através do projeto CRESS NA MINHA 
CIDADE, levando para assistentes 
ociais e estudantes dos municípios 
de Bom Jesus, Floriano, Parnaíba, 
Picos e regiões circunvizinhas debates 
importantes acerca da conjuntura do 
país, do papel das/dos assistentes 
sociais em um cenário de retirada 
de direitos e também temas mais 
específicos da categoria, como estágio 
supervisionado e ética no exercício da 
profissão.
 A gestão do CRESS-PI 22º 
Região, “Nada a temer, Lutar e 
não Retroceder (2017-2020)” vem 
intensificando esforços na busca do 
fortalecimento desses espaços de 
participação da categoria nos diversos 
municípios do estado. O resultado das 
atividades no interior do estado foi um 
grande sucesso, reunindo centenas 
de profissionais e estudantes, em 
cidades diferentes e dando um passo 
importante para a interiorização das 
ações do Conselho.
 “A realização de seminários 
descentralizados em quatro municípios 
é parte desse esforço coletivo de 
aproximar e fortalecer a categoria. 
Acreditamos que a aproximação 
do conselho com o cotidiano das/
os assistentes sociais no interior do 
estado é de fundamental importância 
e fazemos isso norteadas/os pelas 
diretrizes Nacionais do Conjunto 
CFESS-CRESS”, afirma o presidente 
do CRESS-PI, Fabrício Barbosa.

reuniu centenas de profissionais e 
estudantes da área e ainda contou 
com a participação de representantes 
do movimento sindical, popular, 
movimento negro, LGBT e de mulheres, 
além da presença de Josiane Soares, 
presidente do Conselho Federal de 
Serviço Social - CFESS.
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 Com os objetivos de unificar os 
dados de todos/as os/as profissionais com 
inscrição ativa nos CRESS, aprimorar a 
comunicação dos Conselhos e conhecer 
mais de perto o perfil de assistentes sociais 
e a realidade do exercício profissional 
no Brasil, o Conjunto CFESS-CRESS 
retoma a Campanha Nacional de 
Recadastramento Obrigatório – Viva sua 
Identidade.
 A campanha foi lançada inicialmente 
em dezembro de 2016 e, para além dos 
objetivos já apontados, inaugurou também 
o novo Documento de Identidade 
Profissional (DIP), mais moderno e 
seguro.
 Entretanto, em julho de 2017, toda 

a campanha – que inclui os serviços de 
Recadastramento Nacional Obrigatório de 
Assistentes Sociais, da Pesquisa do Perfil 
Profissional e da emissão do Documento de 
Identidade Profissional (DIP) – foi suspensa 
temporariamente, em decorrência de 
problemas técnico-operacionais com os 
sistemas contratados para sua realização.
 Agora, com os ajustes e melhorias 
implementadas nos sistemas da campanha, 
reafirmamos: seu perfil é a nossa identidade!
 Por isso, é fundamental que você, 
assistente social, que possui inscrição 
ativa no CRESS, participe da campanha, 
fazendo seu Recadastramento Obrigatório 
e respondendo à Pesquisa sobre o Perfil 
Profissional do/a Assistente Social. 

Tudo online, simples e rápido!

Seu perfil é a nossa identidade

Atenção: se você fez sua inscrição no CRESS até 12 dezembro de 
2016, pode, se quiser, solicitar o seu novo Documento de Identidade Profissional 
(DIP), em substituição à carteira e cédula de identidade profissional.

No site da Campanha (http://www.vivasuaidentidade.com.br/) você 
obtem todas as informações necessários para o recadastramento 
nacional obrigatório, a solicitação do novo Documento de Identidade 
Profissional (DIP) e ainda pode participar da Pesquisa do Prefil 
Profissional. 

 Já tradicionalmente incluída no 
calendário das atividades em alusão ao 
dia da/o Assistente Social no Piauí, a festa 
reuniu a categoria para confreternizar, 
após uma semana inteira de debates, 
oficinas e ações políticas em torno do eixo 

central da Campanha do 15 de Maio do 
conjunto CFESS-CRESS. Um momento 
de fortalecimento da categoria, para 
recarregar as energias e seguir firmes na 
luta pela garantia dos direitos sociais e da 
categoria. 

CRESS-PI realiza festa em homenagem ao Dia 
da/o Assistente Social

Campanha em alusão ao Dia da Mulher negra, 
latino-americana e caribenha
 Há 26 anos, durante o I Encontro 
de Mulheres Negras, mais de 70 países 
instituíram o 25 de julho como o dia da 
mulher negra, latino-americana e caribenha, 
com o objetivo de dar visibilidade à luta das 
mulheres negras que são as mais marcadas 

pela opressão capitalista e racista.
 durante o mês de julho deste ano, 
o CRESS Piauí compartilhou um pouco da 
memória de mulheres negras, que entraram 
para a história por sua força e luta contra o 
racismo e a escravidão. 
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CAMPANhA DA GESTão:
Assistentes Sociais no combate 
ao racismo!
 O Conjunto CFESS/CRESS 
durante o 46º Encontro Nacional 
no eixo Ética e Direitos Humanos 
deliberou  por enfatizar ações 
junto à categoria, considerando as 
violências e violações de direitos 
que acometem a juventude negra, 
mulheres negras, populações 
quilombolas, indígenas, ciganas 
e comunidades periféricas que 
perpassam os espaços sócio-
ocupacionais dos/as Assistentes 
Sociais. 
 Para pautar de forma 
mais contundente à categoria 
e à sociedade atos e atitudes 
Discriminatórias e Racistas 
e,  a partir dos Princípios que 
fundamentam o  Código de 
Ética Profissional, o  Conjunto 
CFESS/CRESS assumiu como 
lema da Gestão 2017/2020 o 
tema “Assistentes Sociais no 
Combate ao Racismo”!
 A campanha de Gestão do 
Conjunto CFESS-CRESS (2017-
2020), cuja realização foi aprovada 
no fórum máximo deliberativo da 
categoria em 2017, vai debater o 
racismo no exercício profissional 
de assistentes sociais.  A proposta 
é a incentivar a promoção de 

ações de combate ao racismo 
no cotidiano profissional, ampliar 
a percepção das diversas 
manifestações do racismo, 
combater o racismo institucional 
nos espaços de trabalho de 
assistentes sociais, visibilizar a 
dimensão racial das demandas 
por direitos sociais no Brasil e 
denunciar o racismo no Brasil e 
suas variadas expressões. 
  durante o 47º Encontro 
CFESS/CRESS, ocorrido no mês 
de setembro deste ano, mais uma 
vez os/as Assistentes Sociais 
lá reunidos/as, representado a 
categoria profissional de todo o 
Brasil deliberou por fortalecer a 
Luta contra o Racismo, definindo 
como Campanha para o dia 15 de 
maio de 2019, o mote: Regressão 
de Direitos tem Classe e 
Cor: Assistentes Sociais no 
Combate ao Racismo!
 Nesse contexto, o CRESS 
Piauí soma forças a essas 
mobilizações e durante todo o mês 
de novembro deste ano se propõe 
a organizar ações relacionadas 
ao combate ao racismo e unificar 
com a luta dos movimento sociais 
e movimento negro. 

Mais informações sobre a campanha em: 
www.servicosocialcontraracismo.com.br/
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Reajuste da anuidade é aprovado em Assembleia 
Geral da categoria; reajuste será de 4,5%

Em assembleia geral realizada no final de 
mês de outubro, amplamente divulgada 
pelos meios de comunicação do Conselho, a 
categoria aprovou um reajuste de 4,5% para 
a anuidade referente ao ano de 2019. Neste 
ano, a anuidade de pessoa física estava em 
R$ 383,45, bem próximo do valor mínimo 
estipulado pelo CFESS, que é de R$ 368,02. 
Com o reajuste, a anuidade em 2019 passa 
a custar R$ 400,71, sendo uma das menores 
taxas do Brasil e ainda bem distante do teto 
máximo estabelecido pelo CFESS, que é de 
R$ 583,74.

Mas por que tenho que pagar anuidade? 
 É importante destacar ainda que a anuidade é um tributo obrigatório 
que o Estado instituiu para viabilizar a fiscalização do exercício profissional 
de várias categorias. Ao delegar aos conselhos de profissão regulamentada 
a ação inerente do Estado, que é a de fiscalização, essa anuidade constitui a 
base financeira do Conjunto CFESS-CRESS.
 É com esse recurso que o Conjunto desempenha a fiscalização do 
exercício profissional, para fortalecer a profissão de assistente social como 
profissão regulamentada e, por consequência, o projeto ético-político.
 Isso possibilita à categoria ser reconhecida e respeitada pela sociedade 
pela defesa intransigente da liberdade como o direito de escolher entre 
alternativas existentes; da democracia como a socialização da participação 
política, da cultura e da riqueza produzida coletivamente; dos direitos humanos 
como estratégia para a construção de nova ordem social emancipatória.

Entre os dias 9 e 24 de novembro de 2018, 
o CRESS-PI ofereceu o Curso Ética em 
Movimento, com objetivo de contribuir com 
o debate da ética profissional em dimensão 
crítica e ampliada, em interface com os 
direitos humanos. Em um cenário de crise 
política, econômica e social, marcado 
pela retirada de direitos e precarização do 
trabalho, o projeto ético-político do Serviço 
Social é constantemente desafiado e o 
fortalecimento do exercício profissional 
crítico é fundamental. 

Quem paga dentro do prazo, tem 
desconto!
A anuidade de pessoa física passou de R$ 383,45, para R$ 400,71, 
sendo uma das menores taxas do Brasil. Pagamentos integrais, 
realizadados até o dia 10/02/2019 recebem 15% de desconto; até 
o dia 10/03/2019 terão 10% de desconto; e até o dia 10/04/2019, 
5% de descontos. A anuidade ainda pode ser dividida em 6 vezes 
no boletio bancário. 

Conselheiras/os e profissionais de base participaram 
do Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS

O 47° Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS aconteceu na cidade de Porto Alegre, 
em setembro deste ano. Conselheiras/os e profissionais de base de todo o país debateram 
sobre questões políticas e administrativas do Conjunto. 

Curso Ética em Movimento 
fortalece a atuação 
profissional no Piauí

A coordenadora da Comissão de Ética e 
Direitos Humanos do CRESS/PI, Cleiana 
Mesquita, participou do Curso de Capacitação 
para Agentes Multiplicadores/as, do projeto 
Ética em Movimento, que chegou a sua 18° 
edição em 2018. O evento aconteceu em 
São Paulo, no início do mês de novembro e 
tem como objetivo oferecer subsídios para 
a apreensão crítica da natureza histórica e 
política de ética social e profissional, de modo 
que possa ser multiplicada nos Conselhos 
Regionais de todo o país. 

Conselheira do CRESS-PI 
participa de curso de 
multiplicadores/as
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 O Conselho Regional de Serviço Social – 22ª Região vem, por meio desta nota, 
questionar a ausência de vagas para profissionais de Serviço Social para o Cargo 
de Analista Ministerial no concurso do Ministério Público do Estado do Piauí, Edital 
Nº1/2018. Uma ausência que causa estranheza à categoria, uma vez que o tipo de 
serviço prestado pelo Ministério Público, bem como o perfil dos usuários atendidos e a 
natureza de suas demandas são caracterizadas por um quadro de violação de direitos 
e vulnerabilidades, as quais exigem a intervenção da/o Profissional de Serviço Social. 
O órgão possui em sua estrutura setores com notada necessidade de Assistentes 
Sociais, como as Promotorias da Infância e Medidas Socioeducativas, dos Direitos da 
Pessoa Idosa e com Deficiência, da Violência contra a Mulher, entre outras. Entretanto, 
atualmente há apenas 02 Assistentes Sociais para cobrir toda essa demanda, o que 
comprova uma insuficiência dos profissionais do serviço social no Ministério Público 
e acaba sobrecarregando as/os Assistentes Sociais do poder Executivo, as/os quais 
assumem demandas que, além de extrapolar sua competência profissional, são 
incompatíveis com a natureza de sua função institucional.  Por essas e outras razões, 
o CRESS-PI repudia a postura do Ministério Público do Estado do Piauí, que lançou tal 
Edital, desconsiderando essa realidade e, consequentemente, não compreendendo a 
importância da/o profissional de Serviço Social para seus quadros.

NoTA DE REPÚDIo pela ausência 
de vagas para Serviço Social 
concurso do MPE-Pi

O Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-22ª Região-PI), vem perante esta nota, 
manifestar seu repúdio frente aos baixos salários dispostos no Edital do Concurso Público 
de Luís Correia para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL, bem como para os demais cargos 
de nível superior. As remunerações ora propostas, demonstram o desconhecimento e 
o não reconhecimento e devida valorização destes profissionais que estão diretamente 
inseridos nas políticas públicas, principalmente de Saúde e Assistência Social, cuja 
atuação é fundamental para o processo de construção, implantação e execução de 
Políticas Públicas que atendam de fato e de qualidade a população demandatária. 
Destacamos ainda que os diferentes valores ofertados tanto para Assistentes Sociais, 
como para outras áreas de nível superior, fere o princípio da isonomia. O CRESS-PI, 
em conformidade com a defesa do exercício profissional e com a qualidade dos serviços 
prestados à população, recomenda que o Edital seja retificado, propondo-se um salário 
justo com o mesmo valor para todas as áreas, isto é com base no valor mínimo de 
3.752,65, proposto pelo dIEESE (departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos), que condiz com o atendimento de forma digna das necessidades 
básicas na conjuntura atual.

NoTA DE REPÚDIo aos baixos 
salários dispostos no Concurso 
da Prefeitura de Luis Correia

Interiorização: Cine CRESS em Piripiri-PI leva debate 
sobre racismo a estudantes e profissionais 

Reunião de criação do fórum estadual em defesa 
do SUS e contra a privatização

CRESS-PI compõe Rede de Promoção e Defesa dos 
Direitos humanos

 Aconteceu em agosto na sede do 
CRESS/PI, a reunião de pré-formação do 
Fórum Estadual em Defesa do SUS e Contra 
a privatização. A reunião foi realizada com 
as presença de Conselheiras do CRESS/
PI, representante da OAB e profissionais da 
base do Serviço Social.
 Entre outros pontos, foi debatido 
o processo formal de criação do Fórum e 
as principais bandeiras de luta que serão 
abraçadas pela entidade, sobretudo, no que 
diz respeito a luta contra a privatização do 
SUS.

 O Conselho Regional de Serviço Social 
(CRESS PI) participou, em maio, de uma 
audiência entre Ministério Público Estadual 
e Federal, defensorias públicas do Estado 
e União, órgãos do governo do Estado, 
universidades públicas e outros conselhos 
de classe para discutir a assinatura de um 
termo de cooperação técnica com objetivo 
de criar a Rede de Promoção e Defesa 
dos direitos Humanos. Fabrício Barbosa, 
presidente do CRESS/PI, esteve presente 
na reunião e avaliou de forma positiva a 
iniciativa do Ministério Público. "A Rede vem 
para otimizar as ações nessa área", afirma.

Como parte integrada da programação do 
mês da consciência negra, o CRESS-PI 
realizou, dia 29 de outubro, na cidade de 
Piripiri, interior do estado,  a 1° Edição do 
CINE CRESS descentralizado, levando 
debate sobre racismo! O Filme debate foi 
SELMA, que conta a história de vida e de luta 
de Martin Luther King. 
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 Joseane Borges, mulher negra e 
com um longo retrospecto de militância no 
movimento Trans e de direitos Humanos, 
concluiu este ano sua graduação e tornou-
se a primeira mulher trans Bacharela em 
Serviço Social do Piauí
 Joseane explicou que ingressou no 
curso de Serviço Social em uma faculdade 
de Teresina e logo percebeu que concluir 
os estudos não seria uma missão fácil. 
“Ainda é pequeno o número de pessoas 
trans ocupando espaços acadêmicos. No 
meu caso específico a faculdade não foi um 
ambiente LGBTfóbico, entretanto percebo 
que ainda é necessário a construção de 
políticas inclusivas para a população LGBT”, 
afirma Joseane.
 O CRESS Piauí parabeniza Joseane 
Borges e reafirma sua luta em defesa 
dos direitos das pessoas trans, no que diz 
respeito ao acesso a educação e demais 
serviços públicos, mas também contra toda 
forma LGBTFOBIA/TRANSFOBIA!

Joseane Borges, primeira 
mulher TRANS Bacharela 
em Serviço Social do 
Piauí

CRESS-PI participou de ações contra as reformas de 
Temer, que atacavam os direios dos trabalhadores

 Lugar de mulher é na LUTA, contra o 
machismo, a violência e a retirada de direitos! 
Em Teresina, o CRESS-PI esteve presente 
no Ato Público, dia 8 de Março, na principal 
avenida da cidade, contra o machismo e a 
violência contra a mulher. 
 Assistente Social na ruas, 
nas lutas pelas vidas das mulheres! 
#CRESS#CRESSPI #PIAUI #CFESS

 A contrarreforma previdenciária 
do Governo Temer representará mais um 
ataque aos direitos sociais, duramente 
conquistados pela sociedade brasileira. O 
Serviço Social é protagonista da construção 
e defesa da Previdência Social, participando 
dos processos coletivos que culminaram na 
consagração da Seguridade Social.
 Recentemente o Serviço Social sofreu 
ameaças dentro da própria estrutura do INSS, 
entretanto o Governo Federal voltou atrás 
após pressão da sociedade e do Conjunto 
CFESS-CRESS.
 A Contrarreforma da Previdência 
Social, na mesma direção da agenda geral 
de ataques a direitos, atingirá em cheio não 
apenas o espaço ocupacional do Serviço 
Social no INSS, mas representará um golpe 
letal na vida de milhões de brasileiras/os, de 
modo particular a população trabalhadora e 

pobre.
 Impossibilitadas/os do acesso 
à previdência social, em especial do 
acesso a aposentadoria, esse universo 
de desassistidos serão deslocados para a 
política de assistência social, já focalizada 
nos mais pobres.
 Esse cenário temeroso é comprovado 
por inúmeras pesquisas, que há muito 
derrubam a tese da farsa do déficit da 
previdência. A campanha midiática do 
governo, mentindo descaradamente, para 
fazer a população se convencer do contrário 
tem sido intensa.
 Por isso o CRESS Piuaí somou força 
nesas mobilizações e denunciou todo o 
pacote de maldades de ataques a direitos. 
Em Defesa da Seguridade e da Previdência 
Social! Nenhum direito a Menos! Nada a 
Temer, Lutar e Não Retroceder!

8 de Março: dia de Luta em defesa dos direitos das 
mulheres e contra a violência machista
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 Uma delegação composta por 
conselheiras e profissionais de base estiveram, 
em agosto deste ano, em Fortaleza (CE), 
onde o CFESS, juntamente com o CRESS-
CE, realizou o 2º Seminário Nacional O 

Trabalho do/a Assistente Social na Política de 
Assistência Social. O evento é a continuação, 
no âmbito do Conjunto CFESS-CRESS, da 
formação e debates para qualificar o trabalho 
de assistentes sociais na política de assistência.

Conselheiras e profissionais de base participaram de 
Seminário Nacional, em Fortaleza-CE
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Prestação de Contas 2018Leituras indispensáveis para a condução 
do trabalho da/o assistente social!

 Leituras indispensáveis para a condução do 
trabalho do/a assistente social! Para fortalecermos 
a nossa atuação profissional neste ano que se inicia 
frente aos diversos desafios que se anunciam, o 
CRESS-PI 22° Região vem indicar a categoria a 
inclusão de leituras indispensáveis para a condução 
do trabalho do/a assistente social!
 Temos muitos materiais relevantes para os/
as assistentes sociais, que possibilitam estudos 
coletivos ou individuais. Seguem algumas sugestões 
disponíveis no site do CFESS:

SÉRIE TRABALHO E PROJETO PROFISSIONAL 
NAS POLÍTICAS SOCIAIS, que aborda temas da 
Assistência Social, Saúde, Educação, Sociojurídico 
e política urbana.

SÉRIE ASSISTENTE SOCIAL NO COMBATE AO 
PRECONCEITO: fornece uma leitura crítica das 
diversas situações de violência atendidas pelo/as 
assistentes sociais no seu cotidiano de trabalho.

ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS EM QUESTÂO: 
Edição ampliada que recupera debates e conteúdos 
significativos referentes às atribuições profissionais 
à luz o artigo da professora Marilda Iamamoto, 
intitulado Projeto profissional, espaços ocupacionais 
e trabalho do/a assistente social na atualidade.

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO E RESOLUÇÃO: 
reúne, em uma única publicação, a Lei de 
Regulamentação da Profissão (Lei 8.662/1993), o 
Código de Ética profissional e uma coletânea de 
Resoluções aprovadas pelo CFESS nos últimos 
anos e que regulamentam o trabalho profissional.

CFESS MANIFESTA: Principais posicionamentos 
políticos firmados pelo conjunto CFESS-CRESS

Acesse essas e outras publicações de forma 
GRATUITA pelo link: http://www.cfess.org.br/
visualizar/livros
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