
 

MOÇÃO DE APOIO 

 

As/os Assistentes Sociais reunidas/os no XXIII Encontro Descentralizado do 

Conjunto CFESS/CRESS da região Nordeste, vem a público manifestar o apoio à 

permanência das famílias da Vila dos Pescadores do bairro de Jaraguá, na Cidade de 

Maceió/AL, que se encontram no local há 60 anos e vem sofrendo a ação de remoção 

por parte da Prefeitura de Maceió.  Sendo compreendida como polo tradicional e 

cultural da cidade de Maceió/AL, na vila se pratica a pesca artesanal e a construção de 

barcos feitos artesanalmente, tradição essa passada de geração a geração. A 

Comunidade também possui equipamentos culturais e projetos sociais desenvolvidos na 

localidade da Vila, como o Ponto de Cultura Enseada das Canoas, projeto vinculado ao 

Ministério da Cultura, que oferece oficinas de maracatu, pintura e música. O respeito e a 

defesa das tradições culturais são amplamente defendidos pela categoria profissional, 

referendados pelo Código de Ética Profissional dos/as Assistentes Sociais, assim como 

é compromisso ético-político a denúncia e o repúdio ao processo de implementação de 

políticas de “higienização social” que afastam comunidades tradicionais e grupos em 

situações de vulnerabilidade social para locais longínquos das áreas e bairros 

valorizados pelo capital e ainda a precarização das condições de vida dessas pessoas por 

parte do Estado, que não garante o acesso às diversas políticas públicas. Nesse sentido, 

cobramos da prefeitura de Maceió/AL, um projeto que garanta dignidade de condições 

de vida e permanência dos pescadores e suas famílias, no seu local de origem e trabalho, 

com a construção de moradias dignas no território onde se localiza a Vila de Pescadores 

do Jaraguá e acesso aos equipamentos urbanos e sociais que atendam às necessidades 

humanas de toda comunidade. 

 

                                                                   Maceió/AL, 17 de agosto de 2014. 
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