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CIRCULAR 01

Brasília (DF), 5 de junho de 2016

A Frente em Defesa do SUAS e da Seguridade Social, por meio do grupo de trabalho de mobilização 
constituıd́o em Brasıĺia, em maio de 2016, dentre outros objetivos, vem contribuir para reverberar 
de forma uni�icada em todo paıś, sem prejuıźo às particularidades regionais,  a luta em defesa da 
Assistência Social, do Sistema U� nico de Assistência Social – SUAS e da Seguridade Social. 

Daı ́segue algumas  proposições:

1. Constituição de Comitês Regionais e Locais da Frente em defesa do SUAS e da Seguridade 
Social, com a participação mista e plural de entidades, instituições governamentais e não go-
vernamentais, universidades e toda pessoa que se interessar em defender a Assistência Social 
e a Seguridade Social nesse perıódo de desmonte aprofundado pelo golpe que instalou Michel 
Temer na presidência. NA� O AO GOLPE! TODOS EM DEFESA DA SEGURIDADE SOCIAL!

2. Organizar manifestações de defesa da Assistência Social em consonância com as orientações 
do CONGEMAS, no  dia 8 de junho, sendo a data já incorporada na agenda da Frente Brasil 
Popular como o dia de Mobilização Nacional em Defesa da Assistência Social. O SUAS E�  LEI! 
ASSISTE� NCIA SOCIAL NA� O E�  FAVOR, E�  DIREITO!

3. Dia 10 de junho, DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇO� ES E PARALISAÇO� ES “NA� O AO GOLPE, FORA 
TEMER”....Olha a Frente de defesa do Suas e Seguridade Social na rua de novo. Informem-se 
onde e a que horas a Frente Brasil Popular está organizando em seu municıṕio ou criem vocês 
mesmos a forma de manifestação nesse dia de luta. O importante é botar o bloco da Assistên-
cia Social na rua. 

4. Dia 11 de junho é o  encontro, em Brasıĺia, do Fórum Nacional dos Usuários – FNUSUAS e do 
Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS – FNTSUAS para a instalação o�icial da Frente em 
Defesa do Suas e da Seguridade Social. Divulgaremos em breve a programação. 

Seguem sugestões de slogans para faixas, cartazes, pirulitos, palavras de ordem e outros materiais 
que vocês tiverem condições de criar e fazer. 

Boa luta! 

Sugestões de faixas e pirulitos

Se forem fazer Faixas, veri�iquem o espaço que irão ocupar. Cada faixa na rua tem em média 2,50 
metros. Se ao menos duas pistas estiverem liberadas para a manifestação optem pela medida de 
5 metros.

Para os pirulitos, cartazes verticais apoiados em ripas de madeira, o desejável é que as ripas te-
nham entre 1,00 a 1,20 metros. Vocês podem fazer colando duas cartolinas na ripa, deixando um 
espaço para ser segurado por um militante. 

Seguem os slogans: 

• ����� �� ������ �� ���������� ������!
• ����������� ������ ��� � �����, � �������!
• � ���� � ���!
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• ����������� ������ � �������� ���� � ����������� � ��� ����́���!
• � ����� ������� � �� ����!  
• ����� �� ������� ��� �����������   � �� ������ ���� ���� �����!
• ��� ��������� �������: �  ���, ������́��� �� ����� � �� ������ ��� �����������, ��� ���� 

��� ����� ��� 1 ������� ������. 
• ��� � ������� �� ����� �� �������������!
• ��� ����� ����� �� ����� ����́��� � ������� ���������� ������������ � �������� �� 

����������� � � ���������� �� ������� 
• �� ������������� �� ���� ����� �� ����. ��� �� �������� ��� ��������!
• ���� �� ��� �������� ������! ���� ������������! 
• � ���� � ��������� �� ����������!
• ����������� ������ � ������� �� �����!
• ��� �� �������� �� ����. � ���� � ���. 
• � ����������� ������ � ����́���� �������� �� ���������� ������.  
• ����������� ������ � ��� �������� ������!
• � ����� ����́��� � �� ����! ���� ���� ��� �� �����!
• �� ������������� �� ���� ����� �� ����. ������ ������� � �����! 
• �������: ���� 0 ���������� � � ������� �������!
• ����� �� ���� ������ � ����������� � � �������������  �� �������
• � ����� ������� � � �������� ����� ��� ��� ��������� ���������������. ����� ������ � 

������������� �� ����
• � ���� � ��������������� � ���������, ��� �� �������� ����� ������� ���� ����
• ���� ������ �� ����� �� ���� ��� �� ��������� �� ����������� ������

Slogans para os pirulitos

• � ���� � �����!
• ����� ����́���: ������� �� ����
• ������́����: ��� ��������� ����� �� ��� � ��́���� 
• ���� ���/�� �������������/�� ��� � �����!
• ��� � ������������ �� ��������!
• ������ � �������� �������!
• ������������� ���� ����������!
• ��������� ������ �� ��́���� ��!
• ��� �� ���!
• ����������� ������ ��� � ����� / ����������� ������ � ������� (������ � �����)  

E�  recomendável que tenhamos palavras de ordem para gritarmos nas passeatas e manifestações 
sobre a Assistência Social e programas a�ins. Quem tiver sugestão faça circular. Nossa organização 
é muito importante para a luta!

E vamos que vamos! Simbora povo!

FRENTE EM DEFESA DO SUAS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Organização plural de entidades, instituições não governamentais, trabalhadores, usuários, gestores, professores, 
pesquisadores e pessoas interessadas em defender a Assistência Social e a Seguridade Social brasileira.
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CIRCULAR 02

Brasília (DF), 5 de junho de 2016

A Frente em Defesa do SUAS e da Seguridade Social, por meio do grupo de trabalho de mobilização 
constituıd́o em Brasıĺia, em maio de 2016,  dentre outros objetivos, vem contribuir para a organi-
zação e uni�icar a luta em todo paıś em defesa da Assistência Social, do Sistema U� nico de Assistên-
cia Social – SUAS e da Seguridade Social. 

Para tal seguem oito pontos que destacamos para a defesa imediata que podem ser feitas por meio 
de manifestos, constituição de frentes parlamentares, debates nas universidades e outras institui-
ções, dentre outros espaços polıt́icos.

Sejam: 

1. NÃO AO DESMONTE DO SUAS. O SUAS É LEGAL. 

O SUAS – Sistema U� nico de Assistência Social é  um sistema nacional público pactuado entre mu-
nicıṕios, estados, Distrito Federal  e União, com �inanciamento público. Os Municıṕios e o Distrito 
Federal, com a colaboração de  governos estaduais e governo federal,  executam os serviços da 
assistência social, por ser o lugar onde as pessoas moram. A Assistência Social foi instituıd́a como 
polıt́ica pública pela Constituição Federal de 1988 e o SUAS instituıd́o pela  Lei nº 12.435, em 6 de 
julho de 2011. Nesse sentido, a assistência social é um pilar do sistema de proteção brasileiro, no 
âmbito da seguridade social. E�  direito do cidadão e dever do Estado.

Atualmente existem 10.000 unidades públicas para atender a população mais vulnerável. As pes-
soas, em situação de pobreza, velhice, de�iciência, abandono, maus tratos ou outras situações de 
desamparo que precisam do apoio e proteção do Estado tem um lugar apropriado, com servidores 
públicos quali�icados para atender as famıĺias, seus membros e qualquer indivıd́uo. São unidades 
públicas da Assistência Social os CRAS; CREAS; Centro de atendimento à população em situação de 
rua; Centros dia; Centros de Convivência, dentre outros.

2. A ASSISTÊNCIA SOCIAL É POLÍTICA SETORIAL DA SEGURIDADE SOCIAL.  

Já se vai décadas, desde a Constituição Federal de 1988 que a Assistência Social é compreendida 
como politica pública setorial com ações próprias. Tem por objetivo proteger o trabalhador e de 
sua famıĺia. Qualquer ação diferente desse objetivo cai como um penduricalho na polıt́ica. Aglu-
tinar no órgão gestor da Assistência Social em todo o paıś  outras ações à exemplo de combate às 
drogas, desenvolvimento agrário e operação de benefıćios previdenciários é uma demonstração 
de descompromisso polıt́ico com a população, uma vez que todas essas situações são  alheias 
aos objetivos da assistência social (proteção em todos os ciclos de vida, amparo social à criança, 
maternidade, dentre outros). Além de descaracterizar a assistência social pública compromete a 
e�iciência do órgão coordenador da polıt́ica de assistência social em todas as esferas.

3. O CRAS É O ESPAÇO PÚBLICO DE ATENDIMENTO DE TODA A POPULAÇÃO QUE PRECISA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL! 

Em todo o paıś, nos 5.570 municıṕios e Distrito Federal tem pelo menos um Centro de Referencia 
de Assistência Social – CRAS. Todos são de responsabilidade direta do municıṕio. Assim, o poder 
público assume diretamente a articulação dos serviços sócio assistenciais no território, coorde-
nando toda a rede de atendimento. E tudo isso com o acompanhamento e a participação do Con-
selho Municipal de Assistência Social. O CRAS é um lugar que faz a acolhida e escuta quali�icada 
das famıĺias para identi�icar as necessidades de atenção do Estado, sendo  oferecido apoio para:  o 
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acesso aos  benefıćios de transferência de renda; busca de oportunidades de trabalho; estimulo a 
convivência familiar e comunitária, dentre outros.  Os serviços de assistência social tem sido aces-
sado por 30 milhões de famıĺias em todo o paıś.

4. ASSISTÊNCIA SOCIAL É COM CONTROLE SOCIAL!

Desde a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, de 1993, a Assistência Social tem acumulado 
uma dinâmica de participação social com a instituição dos conselhos deliberativos no âmbito mu-
nicipal, estadual e federal, além das conferências que são realizadas a cada dois anos, convocadas 
e coordenadas pelos conselhos em cada esfera da federação. Esse nıv́el de organização, além de ter 
possibilitado o movimento de luta pela Assistência Social como polıt́ica pública, permitiu também 
a criação de uma organização com instâncias para debates, deliberações e pactos entre os entes 
federados. Portanto, o Suas se movimenta a partir dessas instâncias, sendo o Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS o nıv́el máximo de deliberação da polıt́ica. 

Há, portanto, uma estrutura organizacional que se realiza em todos os nıv́eis de gestão. Todo ór-
gão executivo da Assistência Social dever ter ligado diretamente a si: o Conselho de Assistência 
Social paritário, constituıd́o por membros do governo e da sociedade civil para deliberar sobre a 
polıt́ica; uma instância de pactuação da polıt́ica constituıd́a pelos órgãos executivos da área e um 
Fundo para operar os recursos da Assistência Social. No nıv́el federal, responde pelo SUAS o órgão 
gestor da polıt́ica de Assistência Social que é o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
a Fome (MDS), e vinculado  a este, o CNAS, que delibera sobre a polıt́ica a ser seguida. A instância 
de negociação e pactuação é denominada de CIT (Comissão Intergestora Tripartite), constituıd́a 
por representantes de gestores federal, estaduais e municipais, cujo objetivo é viabilizar a polıt́ica 
quanto aos aspectos operacionais da gestão do Suas. O recurso �inanceiro da Assistência Social é 
alocado no Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), sendo o repasse dos recursos para esta-
dos e municıṕios ocorrendo de fundo a fundo. Portanto, Assistência Social é com Controle Social! 
O que se reivindica é MAIS PARTICIPAÇA� O POPULAR NO SUAS!

5. O BOLSA FAMÍLIA É DO POVO! MEXE NELE QUE EU GRITO!

Atualmente 14 milhões de famıĺias pobres recebem complementação de renda pelo Programa 
Bolsa Famıĺia. A maioria dos titulares das famıĺias bene�iciárias são  mulheres porque estão na 
condição de provedoras dos membros das suas famıĺias. Tratar o Programa Bolsa Famıĺia apenas 
como transferência de renda é ignorar o seu potencial estratégico de promover  uma vida digna 
para as famıĺias pobres, viabilizando seu acesso a outros serviços públicos que alargam suas opor-
tunidades. Diminuir sua cobertura é jogar milhões de famıĺia à sua própria sorte, retornando à 
condição de pobreza extrema que já havia sido superada. O Programa Bolsa Famıĺia custa 0,45% 
do PIB e atende 1 em cada 4 brasileiros. Isso em si já é uma revolução nunca feita anteriormente 
no Brasil. “Das informações divulgadas pela imprensa sobre supostas fraudes no Bolsa Famıĺia 
resta o lamentável reforço ao preconceito e ao ódio contra os pobres. O melhor seria que essa fúria 
�iscalista contra os pobres pudesse ter o mesmo poder contra os ricos e sonegadores no Brasil” 
(Tereza Campelo, maio 2016.)

6. NÃO ACEITAMOS MENOS: O BENEFÍCIO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA O IDOSO 
NÃO PODE SER MENOS QUE 1 SALÁRIO MÍNIMO.  

A Constituição Federal de 1988, após muitas lutas, debates e embates assegurou o direito de um 
salário mıńimo por meio do Bene�icio de Prestação Continuada – BPC à cidadãos em algumas situ-
ações especiais. Trata-se de um bene�icio não vitalıćio e intransferıv́el que se dá pela transferência 
de um salário mıńimo mensal às pessoas idosas a partir de 65 anos, à pessoa com de�iciência 
de qualquer idade com impedimentos de longo prazo, de natureza fıśica, mental, intelectual ou 
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sensorial sendo, em ambos os casos, necessária a comprovação de não possuir meios de garantir 
o próprio sustento, nem tê-lo provido pela famıĺia. A renda mensal per capita familiar deve ser 
inferior a ¼ (um quarto) do salário mıńimo vigente. Não aceitamos redução de uma conquista de 
quase duas décadas. Não aceitamos menos do mıńimo!

7. OS TRABALHADORES DO SUAS ESTÃO DE OLHO. NENHUM DIREITO A MENOS! 

De acordo com o Censo Suas de 2014, 256.858 trabalhadores estão  lotados nos O� rgãos Gestores 
Municipal da Assistência Social e nas unidades públicas, operando o sistema de Assistência Social, 
sendo diversi�icada a forma do vıńculo pro�issional. Destes 95.325 atuam nos CRAS, compondo as 
equipes de referência.  Eles estão de olho! Nenhum direito a menos! Concurso público já! Melhores 
condições de trabalho e renda! Não ao desmonte do Suas!

8. USUÁRIO: QUEM O REPRESENTA É O PRÓPRIO USUÁRIO!

Os usuários estão presentes no controle social e são cidadãos de direitos. Para ninguém ter dúvi-
da a Resolução do CNAS n° 11, de 23 de setembro de 2015, de�ine que os usuários da polıt́ica de 
Assistência Social são cidadãos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos social 
e pessoal e que tem por direito o acesso aos serviços, programas, projetos, benefıćios e transferên-
cia de renda no âmbito da Polıt́ica Pública de Assistência Social e no SUAS. 

E�  direito desse cidadão: o atendimento, o acesso a informações e orientações sobre serviços, pro-
gramas, projetos, benefıćios e transferência de renda; usufruir do reconhecimento de seus direitos 
frente à sociedade; usufruir de serviços e programas socioassistenciais de qualidade. 

A Resolução do CNAS fala também da participação dos usuários na polıt́ica de Assistência Social e 
no SUAS e determina que ela se dará por meio de diferentes organizações coletivas, que visem pro-
mover a mobilização e a organização de usuários, in�luindo nas instâncias de deliberação do SUAS 
– os conselhos e as conferências. Nenhum gestor público ou entidade ou organização prestadora 
de Assistência Social e nem trabalhador do SUAS representa os usuários nas instâncias delibera-
tivas do SUAS – nos conselhos e nas conferências de Assistência Social. Os usuários representam 
a si mesmos!

Em sıńtese defendemos:

• ���� ����, ������ ������� � �����!
• ���������� ������ ������� ���� �����!
• ����� ������́��� � �����, ���� ����� ����́���, ���� ���, ���� ��������.
• ���������� �� ��� ���� ����� ������ ������́���� �� ����������� ������ .
• ���� �������� �������� �� ����������� �� ����.
• ���� �������� �������� ���� � ����.
• ���� ������������ ������� �� ����.
• �������� ��������� �� �������� � ����� ���� �� ������������� �� ����.

Essas indicações não esgotam em si, mas pretendem se somar à luta compartilhada ao longo de 
anos e que por ora se intensi�ica. 

Simbora povo! 

FRENTE EM DEFESA DO SUAS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Organização plural de entidades, instituições não governamentais, trabalhadores, usuários, gestores, professores, 
pesquisadores e pessoas interessadas em defender a Assistência Social e a Seguridade Social brasileira.


