Frente em defesa do SUAS
Por uma Seguridade Social Universal e Democrática

Carta às/aos participantes do XX CONGEMAS
“O SUAS que Defendemos”
A Frente Nacional em Defesa do Sistema Único de Assistência Social e por uma Seguridade Social Universal e Democrática, assim como as Frentes Estaduais e Locais, têm
atuado no fortalecimento das ações contra o desmonte do
SUAS e demais sistemas públicos, e denunciado as consequências da desproteção social, o retorno da fome, o aumento da pobreza, do trabalho infantil e outras violações,
o que tem penalizado a população e desaﬁado as gestões
locais, mais impactadas neste cenário de retrocessos.
O desmonte do SUAS tem sido identiﬁcado, especialmente, pelo desrespeito do governo federal às instâncias de
pactuação intergestores (CIT) e de deliberação (CNAS e
Conferência Nacional), com reiterado descumprimento
das deliberações; congelamento dos recursos e expansões de serviços; descumprimento do Pacto Federativo no
SUAS, e dos compromissos da União, a exemplo da necessária ampliação de recursos, a partir de estudo de custos
de serviços; aprimoramento do Capacita SUAS e implementação da educação permanente; revisão de recursos
para aprimoramento da gestão (IGDSUAS); realização de
concursos públicos e implantação da gestão do trabalho.
A ruptura do pacto federativo no SUAS, desde o momento
do golpe, é ﬂagrante, tendo em vista a ausência de novas
pactuações que resultassem em ampliação da cobertura de serviços e benefícios, conforme o II Plano Decenal
(2016/2026); a precarização das condições de trabalho; a
redução drástica de recursos orçamentários; a imposição
do Programa Criança Feliz que se utiliza de recursos da

assistência social, embora não atenda os princípios e as diretrizes do SUAS; programas como “Educação Financeira” e o “Bolsa Dignidade” que moralizam e desrespeitam
a dignidade da população beneﬁciária do Programa Bolsa
Família; entre outros retrocessos.
O desmonte do SUAS coloca em risco uma rede de mais
de 8 mil CRAS e de 2.500 CREAS; o referenciamento
de 30 milhões de famílias; a capacidade instalada com
mais de 160 mil vagas para proteção em acolhimento
institucional; o atendimento diário a milhares de
pessoas em situação de risco, com direitos violados;
fragiliza a gestão do trabalho de uma rede de mais de 600
mil trabalhadoras/es. O desmonte ameaça e penaliza
milhões de brasileiras/os que acessam os benefícios
socioassistenciais como direito; as mais de 4,5 milhões
de beneﬁciários do BPC e os mais de 13,7 milhões de
famílias do PBF; a população excluída da proteção
contributiva, da proteção pelo trabalho, desempregados/
as, que vivem a insegurança social.
A Frente Nacional integra as lutas mais gerais da classe
trabalhadora, sendo formada por representantes de trabalhadores/as, usuárias/os, gestoras/res, entidades de
classe, sindicatos, organizações da sociedade civil, fóruns,
demais frentes populares e defensoras/res do SUAS. É
preciso intensiﬁcar a luta coletiva pelo restabelecimento do SUAS enquanto sistema público, descentralizado e
participativo, que efetiva o conteúdo especíﬁco da assistência social na proteção social brasileira.

Para fortalecer o SUAS que construímos
e defendemos é preciso:
• Intensiﬁcar as lutas em todos os estados e municípios
para reaﬁrmar o “SUAS que Defendemos” e ampliar o
debate político diante da atual conjuntura, na perspectiva
de retomar e fortalecer suas bases fundantes, com centralidade no comando único e na universalização dos acessos;
• Popularizar e politizar usuárias/os e demais trabalhadoras/es para intensiﬁcar a resistência coletiva em defesa do
SUAS e demais sistemas públicos que garantem direitos e
proteção social;
• Reaﬁrmar o SUAS como conquista história no Estado
Democrático de Direito, com respeito às decisões das instâncias de pactuação e de deliberação;
• Lutar contra o congelamento dos coﬁnanciamentos, que
incidem na descontinuidade das expansões de serviços no
Brasil, e pelo restabelecimento da regularidade nos repasses de recursos fundo a fundo;
• Lutar contra o desmonte da gestão do trabalho e da educação permanente do SUAS, a profunda precarização das
condições de trabalho e dos serviços socioassistenciais, e
defender a realização de concursos públicos;

• Garantir o efetivo cumprimento das responsabilidades
cooperadas da União, estados e municípios e a efetivação
dos compromissos da União no Pacto de Aprimoramento
do SUAS;
• Fortalecer as lutas e ações pela revogação da Emenda
Constitucional nº 95/16 que congela os gastos sociais por
20 anos, com promoção de discussões aprofundadas e amplamente disseminadas sobre as implicações do novo marco ﬁscal no SUAS;
• Intensiﬁcar as lutas contra as alterações no acesso e nos
critérios do Benefício de Prestação Continuada e do Programa Bolsa Família;
• Enfrentar as investidas conservadoras e a implantação
de programas pontuais que não seguem a lógica do SUAS,
as funções e seguranças da Assistência Social, como o
Programa Criança Feliz e a Educação Financeira para
beneﬁciários do PBF;
• Reaﬁrmar a agenda de direitos no SUAS a partir do II
Plano Decenal de Assistência Social (2016/2026).

Agenda política aprovada no I Encontro
Nacional de Articuladoras/res da Frente:
• Denúncia e visibilidade dos efeitos do golpe à sociedade
brasileira, do desmonte do SUAS e das demais políticas de
Seguridade Social;
• Intensiﬁcação das lutas contra as medidas neoliberais,
as contrarreformas, especialmente trabalhista e previdenciária, o desmonte dos sistemas públicos, a destruição dos
direitos sociais;
• Intensiﬁcação da agenda convergente com os movimentos
sociais, contra a desigualdade de classe, de gênero, étnico-racial e territorial;
• Defesa do Estado laico, contra a ﬁlantropização, e em defesa da democracia;
• Pela democratização do sistema de justiça e segurança
pública, contra o Estado penal, a violência e a criminaliza-

ção da população em situação de pobreza e dos movimentos sociais;
• Luta contra o desﬁnanciamento das políticas sociais, a
desvinculação de recursos da Seguridade para pagamento
dos juros da dívida e isenções tributárias;
• Luta pela revogação da Emenda Constitucional nº 95 e pela
garantia de recursos próprios para a Seguridade Social;
• Fortalecimento da Plataforma dos Movimentos Sociais
pela Reforma Política e de frentes populares pela democracia;
• Combate à agenda conservadora que viola direitos, como
a redução da maioridade penal, escola sem partido, ideologia de gênero e outras ações que ferem a liberdade, a dignidade, os direitos humanos.

A Frente se coloca como um movimento nacional em defesa da assistência social. Sua participação fortalece o
SUAS que Defendemos, a luta pelo restabelecimento da democracia participativa nas instâncias do SUAS e retomar
as conquistas coletivas na direção de um sistema de proteção social amplo, universal, distributivo e democrático.

Participe desta rede de luta:
https://www.facebook.com/maissuas
Filie sua organização pelo email:
frentenacionalemdefesadosuas@gmail.com
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