
CARTA ABERTA AO PREFEITO DE FORTALEZA E A 

POPULAÇÃO 

O Serviço Social é uma profissão de caráter sócio-político, crítica e 

interventiva,que se utiliza de instrumental técnico-científico nas 

diversas refrações da " questão social". 

Os(as) Assistentes Sociais atuam no campo das Políticas Públicas 

com o objetivo de viabilizar os direitos da população na saúde, na 

educação, na assistência social, na habitação, na esfera do trabalho 

e nas demais políticas sociais, como na  justiça, nas Varas da 

Infância e Juventude e de família,dentre outros campos de atuação. 

As atribuições e competências dos(as) profissionais do Serviço 

Social, sejam aquelas realizadas na Área da Saúde ou em outro 

espaço ocupacional, são orientadas e norteadas por direitos e 

deveres constantes no Código de Ética Profissional e na Lei de 

Regulamentação da profissão nº 8.662/1993. 

Na área da Saúde cabe ao Serviço Social, assistir usuários(as) e 

familiares de forma a intervir no processo de efetivação plena do 

SUS, respeito à autonomia e subjetividade, atenção interdisciplinar, 

construção de novos saberes e práticas, fortalecimento de redes 

corporativas, gestão democrática na perspectiva da Saúde como 

Direito. 

O(A) Assistente Social se debruça em realizar acolhimento e 

atendimentos individual e a grupos de usuários(as) e familiares, no 

sentido de fornecer orientações, encaminhamentos sobre 

programas, projetos e diretos previdenciários e concessão de 

Auxílio Funeral. 

O(A) Assistente Social ao participar do trabalho em Equipe 

Multiprofissional de Saúde, dispõe de ângulos particulares de 

observação,de interpretação das condições de saúde do(a) 



usuário(a), bem como competência para encaminhar ações que o 

diferenciam dos demais trabalhadores da saúde a partir do 

pressuposto da humanização e da criação de uma nova cultura de 

atendimento pautada na centralidade dos sujeitos. A defesa dessa 

concepção encontra- se respaldada no nosso projeto ético-político. 

Sabemos da responsabilidade que a nossa profissão tem no 

combate ao Covid-19 e na luta política pela proteção da população, 

de cada um dos trabalhadores e dos serviços essenciais. 

É um momento crucial e, como sempre, o Serviço Social está 

integrando na linha de frente em regime de plantão nas unidades 

hospitalares da rede secundaria da Prefeitura de Fortaleza. 

Nesse momento de maior necessidade, nós enquanto Assistentes 

Sociais, servidoras da PMF , estamos firmes, apoiando os demais 

profissionais da saúde, servindo a população como é nosso dever. 

Contudo,  estamos nos sentindo desrespeitados (as) e 

desvalorizados (as) pela gestão não atenta aos nossos direitos 

trabalhistas. Além das responsabilidades profissionais acima 

descritas, temos nosso lado humano, somos mãe e pai de familia, 

mantenedores (as) do lar com dever de honrar nossos 

compromissos. Assim,nos deparamos recentemente com o corte de 

nossa gratificação de plantão (correspondendo a 60% do 

salário base), a qual recebíamos há mais de 20 anos, resultando 

assim em uma drástica redução de nossa remuneração. 

Desde o início de 2019  buscamos todos os meios de  diálogo com 

a gestão, inclusive apontando caminhos para resolver o impasse. 

Como as tentativas com a Secretaria Municipal de Saúde e a 

Secretaria de Orçamento Planejamento e Gestão não trouxeram  

abertura que resultasse em ações resolutivas, entendemos que o 

caminho único cabivel é um diálogo com PREFEITO DE 

FORTALEZA. No dia 12 de fevereiro, por ocasião da inauguração 



do novo Centro Cirúrgico do IJF, foi solicitada,em princípio, uma 

agenda com o Sr.Prefeito,porém o requerimento  não foi atendido, 

embora o mesmo tenha se  comprometido a receber a categoria e a 

entidade  sindical representativa (SASEC), bem como o SINDFORT. 

Seguimos confiantes no cumprimento dessa agenda,e mais 

ainda,que haja sensibilidade e reciprocidade com esta categoria, 

visto que  sempre nos colocamos  à disposição para servir a 

população com qualidade e comprometimento. 

Em tempo, ressaltamos à população sobre a importância e 

necessidade do isolamento social neste contexto de pandemia. 

Fiquem em casa! 

 

ASSISTENTES SOCIAIS DOS HOSPITAIS SECUNDÁRIOS 

DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE :  

HOSPITAL E MATERNIDADE Dra. ZILDA ARNS NEUMANN 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

HOSPITAL DISTRITAL Dr. EVANDRO AYRES DE MOURA-ANTÔNIO 

BEZERRA 

HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA- JOSÉ WALTER 

HOSPITAL MARIA JOSÉ BARROSO- FROTINHA DA PARANGABA 

HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS – FROTINHA DE 

MESSEJANA 

HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA- BARRA DO CEARÁ 

HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA – MESSEJANA 

HOSPITAL INFANTIL  Dra. LUCIA DE FATIMA  
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