CONVITE
Como em todos os anos, o Conjunto CFESS-CRESS celebra o Dia da/o

Assistente Social, 15 de maio, com uma campanha que traga ao debate um tema
importante para a categoria profissional e visibilize as bandeiras de luta do Serviço

Social. Em 2019, o mote é o combate ao racismo: "Se cortam direitos, quem é
preta e pobre sente primeiro".

O Conselho Regional de Serviço Social 23ª Região (Cress/RO) realiza

em comemoração alusivo ao dia do/a Assistente Social, celebrando em 15 de

maio, programação: em alguns Municípios recebem Monção de Aplausos alusivo
ao dia do Assistente Social em Porto Velho, Jaru, Cacoal, Ji Paraná.

E em Porto velho, palestras as quais evidenciam temáticas em que a

população brasileira vive um aprofundamento da desigualdade, onde os direitos

sociais estão sendo ameaçados e retirados por meio de uma orientação neoliberal

para as políticas públicas. A campanha denuncia que são os negros, sobretudo as
mulheres, os que mais sofrem com a regressão de direitos.

E o que nós, assistentes sociais, temos a ver com isso? Tudo, afinal é
compromisso da profissão atuar em defesa dos direitos de toda a classe
trabalhadora e denunciar todo tipo de opressão e exploração. Além disso, também
somos trabalhadoras/es e estamos sujeitas/os à conjuntura em suas mais
perversas faces.
O Conselho Regional de Serviço Social 23ª Região (Cress/RO),
convida a todos os profissionais a participarem das
programações.

Dia 13/05/2019 as 19h00min - Sessão Solene na Câmara de Vereadores em Jaru.

Dia 15/05/2019 das 17h30min ás 22h00min no Auditório do SENAC em PVH/ROProgramação do CRESS/RO - DIA DO ASSISTENTE SOCIAL.
Endereço: Rua Tabajara, nº 539 - Panair, Porto Velho - RO, Cep:76801-348
INÍCIO

17h:30m – Credenciamento e exposição de Artese Criações. Expositora: “ Marcly
Ramos Martins” Integrate do Grupo “Mães de Afros e Cacheados”.
19h:00 – Abertura

19h:30m – Palestra: “A trajetória da mulher negra na sociedade”.
Palestrante: Rosenilda Ferreira de Souza Silva (Rosanegra).
20h:00 – Apresentação cultural

20h:15m – Palestra:“Se cortam direitos, quem é preta e pobre sente primeiro”.
Palestrante: Silvana Maria dos Santos Tomaz. CREAS Mulher/SEMASF.

21h:00 – Ana Maria Ramos Grumble do “Grupo de Mulheres Negras de Porto Velho/
RO”, expõem suas experiências e lutas.
21h:30m – Encerramento/Coffee Break
Dia 16/05/2019 ás 09h00min - Sessão Solene na Assembleia Legislativa/ALE- Porto
Velho/RO.

Dia 17/05/2019 ás 19h30min - Sessão Solene e Diploma de Moção de Aplausos na
Câmara Municipal de Cacoal.
Dia 21/05/209 ás 09h00min - Sessão Solene e Moção de Aplausos na Câmara
Municipal de Ji Paraná.

