
Gestão “Resistir e avançar, na ousadia de lutar” (2019 – 2020)

Para conhecimento da Categoria de Assistentes Sociais em
Rondônia.

Belém (PA), 09 de setembro de 2020.
Porto Velho (RO), 10 de setembro de 2020.

Conselhos Regionais de Serviço Social da Região Norte e Coordenações Regionais da ENESSO
na Região Norte.

Assunto:  Criação  e  coordenação  do Fórum  Regional  Norte  em  Defesa  da  Formação  e  do
Trabalho Profissional com Qualidade em Serviço Social

                                                     
Depois de um processo coletivo de construção na categoria, no dia 7 de novembro de

2017, na cidade de Niterói (RJ), por ocasião da Oficina Nacional da ABEPSS, foi criado o

Fórum Nacional  em Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade em Serviço Social,

objetivando  desenvolver  ações  coletivas  de  enfrentamento  à  precarização  do  ensino  de

graduação em Serviço Social,  no âmbito das  universidades  públicas  e  privadas,  provocadas

pelos cortes nos gastos sociais, pela tendência à mercantilização do ensino e a crescente abertura

de cursos na modalidade de ensino à distância (EaD). 

Com este propósito, o referido Fórum se constitui um importante espaço para o debate

democrático, aprofundamento de reflexões e formulação de propostas, troca de experiências e da

articulação para o desenvolvimento de ações das “entidades, instituições e movimentos sociais e

sindicais que se opõem à privatização e mercantilização da educação, à limitação no acesso ao

direito à educação superior pública, laica, gratuita e presencial, e à precarização da formação em

Serviço Social” (DIRETRIZES DO FÓRUM NACIONAL, 2017). 

O Fórum Nacional é composto pelas entidades CFESS, CRESS, ABEPSS, ENESSO,

Instituições  de  Ensino  Superior  (IES)  que  pactuam  em  seus  projetos  pedagógicos  com  as

Diretrizes Curriculares de 1996 da Abepss,  movimentos sociais e sindicais nacionais, regionais

e locais, que atuam na defesa da educação como direito, e especialmente na defesa da formação

e trabalho com qualidade em Serviço Social (IDEM, 2017). 

Dada a importância do mencionado FORUM para a luta em defesa da formação e do

trabalho  profissional,  torna-se  imprescindível  a  sua  regionalização  como  forma  de

descentralização e fortalecimento de ações articuladas, permanentemente, entre as entidades da
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categoria  e  outras  organizações  para  a  defesa  do  projeto  ético-político  do  Serviço  Social

brasileiro. Importa referir por ocasião da Reunião descentralizada do conjunto CFESS/CRESS,

na  Região  Norte  do  País,  a  criação  do  Fórum Regional  foi  considerado estratégica  para  o

enfrentamento de denúncias e problemas que chegam, cotidianamente, nos CRESS’s.

Desta forma, convidamos este conceituado CRESS 23° Região para participar de uma

reunião que está sendo organizada pela ABEPSS-Vice Norte, Executiva Nacional e ENESSO

para dialogar sobre a criação do Fórum Fórum Regional em Defesa da Formação e do Trabalho

Profissional com Qualidade, na Região Norte que ocorrerá no dia 15 de setembro de 2020, às

10h00 (horário de Brasília), online.

Os participantes da reunião serão os representantes das gestões da ABEPSS, CRESS e

ENESSO  na  região  norte.  Na  ocasião  teremos  a  participação  da  Coordenação  do  Fórum

Nacional com a presença de Esther Lemos pela ABEPSS, Janaina Bilatte pelo Conjunto CFESS/

CRESS e de Júlia Isotton pela ENESSO. 

Na certeza de contarmos com a importante participação do CRESS RO, agradecemos,

antecipadamente a sua atenção! 

Aceitamos sugestões da Categoria de Assistentes Sociais de Rondônia. 

Insta ainda informar que este Regional (CRESS 23°Regiao) participou de todas as etapas do

processo coletivo de construção na categoria e no dia 7 de novembro de 2017, na cidade de

Niterói (RJ), por ocasião da Oficina Nacional da ABEPSS, da criação do Fórum Nacional em

Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade em Serviço Social,

Em breve estaremos realizando nosso Fórum Estadual!! “Ninguém solta a mão de ninguém”!

Cordialmente,                                         

               

Vera Lúcia Batista Gomes

Vice-Presidente ABEPSS/Norte

Noeme Ribeiro de Assis Lemos

Presidente CRESS RO 23° Região

                                      


