Participação da ABA em Reuniões de Trabalho dos Articuladores
Estaduais/Regionais do Conselho Nacional de Assistência Social
A ABA foi convidada pelo Conselho Nacional de Assistência Social a participar
da Reunião de Trabalho dos Articuladores Estaduais/Regionais, realizada em 31 de
agosto de 2010 em Brasília. Estiveram presentes representando o Presidente da
Associação Brasileira de Antropologia, a Vice-presidente Lia Zanotta Machado e a
Tesoureira Cristina Patriota de Moura. O objetivo da reunião foi delinear a discussão
nacional sobre o Processo de Debate para Definição dos Trabalhadores de Assistência
Social que serão reconhecidos como categorias profissionais na implantação da Política
Nacional de Assistência Social através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Foram convidadas diferentes entidades profissionais pois o que se supõe e se quer é que
os Trabalhadores do SUAS devam pertencer a diferentes categorias profissionais,
incorporando não somente profissionais de serviço social, mas também áreas afins, e
buscando a definição de equipes multiprofissionais . Tais supostos e objetivos já
estavam previstos nas Metas 2 e 3 da Versão preliminar de 2006 da Norma Operacional
Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS.
O convite do CNAS com apoio do Ministério de Desenvolvimento Social foi
feito a 12 Entidades Nacionais Profissionais, entre elas a Associação Brasileira de
Terapeutas Ocupacionais, o Conselho Federal de Serviço Social, o Conselho Federal de
Psicologia, o Conselho Federal de Administração, o Conselho Federal de Fisioterapia
Ocupacional, a Federação Nacional dos Psicólogos, a Federação Nacional dos
Sociólogos, o Grupo pró Organização Nacional dos Pedagogos e a Associação
Brasileira de Antropologia.
Cabe as entidades convidadas defenderem e definirem se e como suas profissões
e/ou saberes especializados devem compor e integrar o SUAS.
A ABA indicará representantes para os Encontros regionais e para o Encontro
Nacional organizados pelo CNAS. Articulações estaduais estão precedendo as reuniões
regionais. A presidência da ABA gostaria de receber as manifestações daqueles
associados em cada estado e região que pudessem participar ao mesmo tempo em que
buscará assegurar a indicação de pelo menos um associado por região e representantes
para o Encontro Nacional. Já foram realizadas as reuniões do Sudeste e do CentroOeste. O cronograma que recebemos e que estamos em tempo para indicar
representantes são os que se seguem:
Articulação Estadual da Bahia em Salvador: 28 de outubro de 2010.
Encontro Regional do Sul em Curitiba: 4 e 5 de novembro de 2010.
Encontro Regional do Nordeste em Fortaleza: 18 e 19 de novembro de 2010.
Encontro Regional do Norte em Belém do Pará: 23 e 24 de novembro
Encontro Nacional em Belo Horizonte: 16 e 17 de dezembro de 2010.

