
Posicionamento das/os Agentes Fiscais de Serviço Social do Brasil contra o Golpe 

 

Nós, agentes fiscais do Conjunto Cfess/Cress (Conselho Federal e Conselhos Regionais de 
Serviço Social), participantes do 10º Seminário Nacional de Capacitação das Cofis 
(Comissões de Orientação e Fiscalização – dos Cress e do Cfess), realizado nos dias 20 e 
21 de maio de 2016, em Brasília, vimos manifestar nossa posição em relação à atual 
conjuntura do país. 

 

Como profissionais que lidamos, no nosso dia a dia, com as questões apresentadas pela 
categoria profissional das/os assistentes sociais, cujo cotidiano de trabalho impõe desafios 
os mais diversos, seja em relação às condições de trabalho (éticas e técnicas, estruturais, 
salariais), seja em função das adversidades e contradições em que está inserida, 
majoritariamente nos meandros das políticas sociais públicas, como, também, pelos 
usuários do Serviço Social, diretamente atingidos pela precariedade ou ausência de 
programas sociais, nos três níveis de governo, não poderíamos nos omitir frente ao cenário 
político nacional em que vivemos. 

 

A presente posição se impõe, ainda, pelos princípios que embasam nosso projeto ético-
político de profissão e alicerçam as normativas, instrumentais e posicionamentos que nos 
valemos para fazer a defesa constante da nossa profissão junto aos profissionais, 
empregadores e sociedade, em geral.  

 

Princípios, estes, como a democracia, justiça social, recusa do autoritarismo, defesa dos 
direitos humanos, dentre outros, nunca plenamente realizados e, nesse momento histórico, 
com acentuado retrocesso diante do Golpe em curso (já que juridicamente não foi 
comprovado crime de responsabilidade pela presidência eleita da República), desdobrando-
se, no governo provisório ilegítimo, em imensas regressões nos parcos e duramente 
conquistados direitos sociais – contudo isso não nos isenta de fazer as devidas críticas aos 
governos do PT, pela política econômica adotada e pela não universalização das políticas 
sociais, da forma como  a parcela mais crítica da população historicamente tem defendido. 

 

Entendemos que todas as formas de corrupção e outros crimes praticados por aqueles que 
ocupam cargos nos poderes executivo, legislativo e judiciário, sem seletividade, devem ser 
devidamente apurados e os autores responsabilizados, no entanto, não concordamos que 
as medidas para as apurações descumpram o Estado Democrático de Direito, construído 
com árdua luta após um período sombrio da história brasileira 

 

O cenário se agrava pela situação em que vivemos ter sido construída pela grande mídia e 
por interesses econômicos do grande capital nacional e internacional, mediante estratégias 
perversas de insuflação da população, especialmente contra a parcela mais precarizada do 
nosso país, disseminando um terrível ódio de classe, manifestado no que isso representa: 
além dos pobres, nos militantes de movimentos sociais, de sindicatos e partidos políticos, 
nos artistas e intelectuais engajados, nos profissionais progressistas e em relação às 
minorias, de forma geral.  

 

Por tudo isto, dizemos NÃO ao GOLPE e repudiamos veementemente o atual governo 
ilegítimo e suas posturas autoritárias e suas políticas regressivas!!! 

      

   

Brasília, 21 de maio de 2016 


