
 
 

 
 

NOTA PÚBLICA DE ESCLARECIMENTO SOBRE O XIII CBAS  
 
 

Considerando alguns questionamentos quanto ao valor das inscrições no XIII Congresso 
Brasileiro de Assistentes Sociais, que se realizará em Brasília, entre os dias 31 de julho e 5 
de agosto de 2010, a Comissão Organizadora, composta pelo CFESS, CRESS-DF, 
ABEPSS e ENESSO, vem prestar os seguintes esclarecimentos: 

 
1- Reconhecemos que os valores são altos se comparados à média salarial 

predominante, o que resulta das políticas neoliberais em curso de congelamento de 
salários e baixos índices de reajuste salarial, o que combatemos com firmeza por 
meio das nossas lutas cotidianas.  

2- Contudo, infelizmente, esses foram os menores valores a que conseguimos chegar, 
para viabilizar, em Brasília, a realização do evento com condições técnicas e 
ambientais adequadas ao objetivo do Congresso, o qual envolve capacitação, 
socialização de trabalhos e grandes conferências, requisitando espaços físicos 
condizentes. 

3- Para assegurar a excelência do atendimento e condições adequadas de trabalho para 
3000 pessoas e cerca de 1400 trabalhos enviados, e não dispondo de um número de 
profissionais das entidades com liberação e disponibilidade integral para prestar 
esses serviços técnicos – o trabalho da Comissão Organizadora é militante e 
voluntário - temos necessariamente que contratar uma empresa especializada. Por 
outro lado, os avanços teórico-metodológicos e científicos do Serviço Social 
brasileiro nos últimos anos, exigem melhores condições técnicas para a realização 
de um evento deste porte, tais como: computadores e datashow em todas as salas, 
equipamentos de som e imagem multimídia, dentre outros. 

4-  De 2007 para 2010, o custo dos preços e serviços praticados no mercado aumentou 
consideravelmente com o peso da inflação e da crise, com reajustes anuais de mais 
de 50%. No caso das inscrições para profissionais, os valores em 2010 (primeira 
parcela com desconto), representam aumento de 10% em relação a 2007, o que 
significa um reajuste anual de aproximadamente 3% ao ano, portanto muito abaixo 
do aumento praticado no custo dos serviços. A Comissão Organizadora se 
empenhou exaustivamente na análise dos custos para que o valor da inscrição 
permanecesse o mesmo de 2007. Assim, tivemos o mínimo de aumento possível. 
Oferecemos ainda a possibilidade do parcelamento para diminuir o impacto no 
orçamento mensal dos/as participantes. 

5- Apesar de estar no centro do país, o que facilita o acesso da categoria ao Congresso, 
o custo de vida e dos serviços em Brasília é alto, onerando a organização do evento. 
Não contamos com a disponibilização gratuita do Centro de Convenções nem com o 
apoio do Governo do Distrito Federal. Com a crise instalada e conhecida 
nacionalmente do atual Governo do DF, não cogitamos qualquer perspectiva de 
aproximação. 

6- É importante dizer que buscamos patrocínios de instituições estatais para o 
Congresso, assegurada a direção política autônoma do evento. Desta forma, não 
contamos com patrocínios privados de bancos, laboratórios e outros com fins 
lucrativos no Congresso. 

 



 
 

 
 
 
 
 

7- Temos a preocupação de garantir a sustentabilidade das entidades representativas da 
categoria, pelo que o Congresso deve ser autosustentável, não comprometendo os 
orçamentos e demais atividades e finalidades do Conjunto CFESS/CRESS, 
ABEPSS e ENESSO. O Conjunto CFESS/CRESS é fiscalizado pelo TCU, o que 
implica na impossibilidade de gastos não diretamente condizentes com a finalidade 
desse Conjunto, requisitando um cuidado especial com a autosustentabilidade do 
Congresso. 

8- Há um compromisso coletivo das entidades de que no caso do Congresso gerar 
saldo positivo, este recurso deve ser canalizado para um fundo que dará sustentação 
ao próximo Congresso, como vem ocorrendo nos últimos anos, o que permitiu esse 
reajuste de apenas 10% no valor das inscrições. Este fundo também vem 
possibilitando que as entidades realizem eventos nacionais gratuitos, a exemplo dos 
seminários de assistência social, saúde, sócio-jurídico e de homenagem à Virada, 
realizados em 2009, e da previdência e questão urbana, previstos para 2010 e 2011, 
respectivamente. 

 
Esperando ter esclarecido as inquietações manifestadas, as entidades da categoria, 
comprometidas com a organização desses já históricos e importantes eventos do Serviço 
Social brasileiro, manifestam publicamente seu empenho para ampliação do acesso dos/as 
profissionais e estudantes ao XIII CBAS, buscando patrocínios que não firam os princípios 
do nosso projeto ético político profissional e procurando reduzir os custos do evento. Sua 
condição de materialização, contudo, depende de um aporte financeiro mínimo que possa 
assegurar a qualidade dos debates, conteúdos e condições materiais de realização. 
 

Brasília, 8 de março de 2010, Dia Internacional de Luta das Mulheres. 
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