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Ofício Nº 131/2020/SIMED-PB 
 

João Pessoa-PB, 23 de outubro de 2020. 
 
Ao Exmo. Dr. DEMÉTRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE 

Promotoria Eleitoral da 61ª Zona Eleitoral 
 

Prezado Sr. Dr. Promotor Eleitoral, 
 

O SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA PARAÍBA – SIMED-PB, por seu 
presidente, Dr. MÁRNIO SOLERMANN SILVA COSTA, no uso de suas atribuições e prerrogativas 
conferidas no art. 8º, III da Constituição Federal e no estatuto social da entidade, vem 
respeitosamente à presença de V. Exa., expor e requerer o que se segue: 

 
1. Chegou ao conhecimento deste Sindicato que agentes políticos vêm 

indevidamente se utilizando do seu poder administrativo para interferir politicamente no 
funcionamento do Hospital Materno-Infantil João Marsicano: 

 
“Quero relatar fatos ocorridos em meu último plantão no Hospital Materno-Infantil João Marsicano na 

cudade de Bayeux  e acho que com a campanha política devem se estender até as eleições. 

Está havendo pressão da parte da prefeita Luciene indo pessoalmente nos plantões,  ou através da 

diretora da Matenidade ou do diretor administrativo para que se atenda todo tipo de paciente nos 

plantões. 

Este tudo inclui pacientes de outros municípios como Santa Rita e João Pessoa, inclusive com mudança 

do cartão do SUS dos mesmos para a cuidade de Bayeux apenas com a finalidade de angariar votos. 

Está havendo pressão inclusive de outros funcionários que coordenam setores, para que façamos 

atendimento de casos de ambulatório de GINECOLOGIA que devem ter seu atendimento em outros 

locais já que nossa função de assistência obstétrica é com atendimentos de urgência em Obstetrícia.  

Também há pressão para atendimentos de gestantes suspeitas de COVID sem que haja uma sala 

adequada para tal atendimento, além de EPIS adequados para proteção dos profissionais. 

É visível a utilização do Hospital Materno-Infantil João Marsicano com finalidade eleitoreira inclusive 

com a transformação de parte de sua estrutura em Hospital da Mulher para realizar atendimentos tipo 

mutirão utilizando uma estrutura pública para finalidades adversas de seu objetivo.  

Registro ainda a tentativa da direção de interferir na conduta dos médicos quando se transfere pacientes 

de alto-risco. 

Certa das providências que serão tomadas, agradeço.” 

 
2. Conforme denúncia recebida, a atual prefeita do Município de Bayeux e a 

Diretoria da Maternidade vêm se utilizando da estrutura pública para atendimentos de saúde com 
viés político-partidários, promovendo alterações na finalidade técnica do hospital/maternidade, sem 
qualquer capacidade para tanto, a exemplo de atendimentos ginecológicos quando a unidade 
habitualmente trata apenas de casos obstétricos, realizando mutirões sem qualquer capacidade 
técnica, chegando-se ao ponto de assediar os profissionais de saúde, interferindo inclusive nas 
condutas médicas, ferindo a autonomia técnica dos r. profissionais. 

 
3. Não fossem tais fatos, permanecem as falhas estruturais anteriormente 

apontadas à Administração, diga-se, falta de EPIS necessários, ausência de protocolos de 
atendimento de pacientes gestantes COVID, com alas exclusivas, o que prejudica demasiadamente o 
exercício da atividade médica, desrespeitando o exercício da profissão e as boas condições de 
trabalho. 

 
4. Nesse Sentir, considerando a relevância das denúncias mencionadas, o 

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA PARAÍBA, com o fito de proteger e preservar a dignidade 
humana e autonomia dos referidos profissionais, o Estado Democrático de Direito e os princípios 
administrativos, solicita a adoção das medidas pertinentes para devida apuração dos fatos. 
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5. O SIMED-PB conta com os préstimos de V. Exa. no sentido de atender a este 

pleito. Solicitamos ainda que a resposta seja, gentilmente, enviada para o seguinte e-mail: 
faleconosco@simedpb.org.br. 

 
 
Certo de Vossa atenção e compreensão, 
Muito cordialmente, 

 
 

MÁRNIO SOLERMANN SILVA COSTA  
Presidente SIMED-PB 
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