NOTA EM SOLIDARIEDADE À POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS CHUVAS EM
ALAGOAS
O Conselho Regional de Serviço Social 16ª região/AL vem manifestar solidariedade a
toda população que está sendo prejudicada neste período de fortes chuvas que atingiu, nesta última
semana, e continua a atingir vários municípios do Estado de Alagoas.
A tragédia que o estado vivencia é resultado da falta de planejamento urbano que faz com
que não seja considerado o aumento do fluxo das águas durante os períodos de precipitações como
o que estamos vivendo. Como consequência anunciada, acontecem os deslizamentos de terras,
alagamentos, enchentes, desalojamento de famílias de suas residências, no intuito de preservar
suas vidas e de suas famílias, e a morte de pessoas que se encontram em situação de maior
vulnerabilidade. Essas tragédias são sociais e não naturais, pois poderiam ser evitadas se o
governo executasse políticas habitacionais dignas, com estruturas de escoamento fluvial e
saneamento básico.
Não podemos tratar essa situação como simples desastre natural, precisamos cobrar das
autoridades sua responsabilidade em promover, de forma preventiva, ações concretas infraestruturais nas cidades, evitando ou pelo menos minimizando os transtornos e tragédias que temos
presenciado nos últimos dias.
Registramos nossa solidariedade aos/às profissionais que tem bravamente atuado
diretamente com a população atingida, a fim de minimizar os danos causados e assegurar o acesso
aos direitos sociais.
Orientamos que, seguindo o que preceitua o art. 3º do Código de Ética Profissional, o/a
Assistente Social têm como dever participar de programas de socorro à população em situação de
calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e necessidades. Ressaltamos,
ainda, a necessidade de alertar para construção de intervenção, de acordo com preconiza o Projeto
Ético-Político profissional, de modo em que as ações profissionais não sejam desenvolvidas a
partir de um cunho voluntarista e/ou assistencialista.
Ressaltamos a nossa solidariedade às famílias atingidas e, desde já, colocamos o
CRESS/AL à disposição para apoiar e orientar a categoria nas necessidades que venham a surgir.
Nossa luta é pelo direito à cidade para todos/as!
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