
Of. SINDMEPA N° 133/2020 Belém (PA), 06 de julho de 2020

A Sua Senhoria,
Dr. Rômulo Rodovalho Gomes
MD. Secretário de Saúde do Estado do Pará - SESPA

Ilustríssimo Senhor Secretário,

O governo do Estado terceirizou a gestão do Hospital Regional de Tucuruí para a 
organização social denominada Instituto Diretrizes, em fins de maio deste ano, em pleno curso 
da pandemia de COVID-19.

No referido hospital trabalham 24 médicos concursados que se submeteram ao certame 
para trabalhar na regional do Estado a que a cidade de Tucuruí pertence e onde o único 
hospital de alta complexidade existente é o Hospital Regional. Muitos destes profissionais 
trabalham há mais de 15 anos no hospital, tendo se deslocado para a cidade com suas famílias 
ou nela se estabelecendo. São profissionais especializados como anestesistas, cirurgiões, 
neurocirurgiões, radiologistas, dentre outros. Estes médicos estão sendo pressionados pelo 
Instituto Diretrizes a se afastar do Hospital por não lhes dar alternativa de continuar a 
trabalhar como haviam pactuado com a SESPA há muito, e nem lhes dado alternativa que não 
seja o pedido de exoneração.

No dia 19 de junho, protocolamos na SESPA o Of. SINDMEPA 121/2020 (em anexo) 
solicitando ao então Secretário de Saúde Dr. Alberto Beltrame, abertura de diálogo para tratar 
da situação dos médicos através de uma reunião com a presença do Sindmepa e 
representantes dos médicos. Infelizmente, o ofício foi arquivado sem que tenhamos recebido 
qualquer resposta, em que pese nossos esforços e reiterados contatos com a Secretaria (ver 
arquivamento em anexo).

Como o problema persiste e já perdemos alguns destes quadros médicos experientes e 
fixados na região reiteramos a solicitação de reunião, que pode ser por meio virtual, 
considerando a pandemia que estamos enfrentando.

A vida destes médicos e de suas famílias é do que também estamos tratando. Médicos 
que se deslocaram para servir a população no interior do Estado e exercem com qualidade seu 
oficio. A população e a saúde do Estado precisa deles. Nos ajude a mantê-los trabalhando e 
servindo à comunidade em Tucuruí.

Aproveitamos a oportunidade para cumprimenta-lo pela nomeação para o cargo de 
Secretário Estadual de Saúde augurando pleno êxito na missão que lhe foi confiada. Tenha 
sempre em conta a disposição do Sindicato dos Médicos do Pará para o diálogo franco e a 
busca de soluções pactuadas que atendam os médicos e beneficiem a saúde do nosso Estado.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Na luta permanente e incessante pela Dignidade Profissional.

Atenciosamente



SINDMEPA
SINDICATO DOS MÉDICOS DO PARÁ

Of. SINDMEPA N° 121/2020 Belém (PA), 18 de junho de 2020

A Sua Senhoria,

Dr. Alberto Beltrame

MD. Secretário de Saúde do Estado do Pará -

Ilustríssimo Senhor Secretário,
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O Sindicato dos Médicos do Pará, por seus representantes legais que 

subscrevem, apostando em vossa sensibilidade humana e vossa postura de diálogo 

permanente;

Considerando o processo de terceirização da gestão do Hospital Regional de 

Tucuruí e a existência de 24 profissionais médicos, concursados, lotados na 

instituição desde a inauguração, há mais de 20 anos;

Considerando a possibilidade de não aproveitamento da mão de obra técnica 

especializada por parte da OSS;

Considerando as dificuldades de diálogo com a SESMA e a Organização Social 

em relação as condições de trabalho e remuneração;

Considerando, por último, tratar-se de vidas humanas que sempre deram sua 

cota de contribuição para a região, vem, com o respeito de praxe, requerer audiência 

com Vossa Senhoria, com a presença de dois representantes desta entidade e de dois 

representantes dos médicos de Tucuruí, com a finalidade de expor os fatos e buscar, 

através da conciliação e pela via administrativa, soluções satisfatórias para todas as 

partes envolvidas.

Na luta permanente pela dignidade do médico.

Atenciosamente,

Dr. Waldir Araújo Cardoso 

Diretória Colegiada

Wilson da Silva Machado 

Diretória Colegiada

Rua Boaventura da Silva, 999 / Nazaré - Belém - Pará - Brasil 
CEP.: 66.055-090 / Fone: (91) 3224-3096 / 7908 / 3683 / 99989-3486 

www.sindmepa.org.br / sindmepa@gmail.com 
twitter: @sindmepa / facebook: sindmepa.sindicatodosmédicos
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N° DO PROTOCOLO

2020/416519

t.

Qprotocolo
D A D O S DO D O C U M E N TO

Núm ero: 121/2020
Data do Docum ento: 18/06/2020
Data do Protocolo: 19/06/2020
Idade: 15 dias
Sigilo: Comum
Prioridade: Normal
T ipo O rigem : Entidade Externa
Ó rgão Origem : Entidade Externa
A ssunto: AUDIÊNCIA
Subassunto:

Espécie: OFÍCIO
Esfera: Entidade Externa
M unicípio: Belém
A rquivado: Sim
C om plem ento: Requerer audiência com vossa senhoria.
Protocolo  Geral:

T ipo  Protocolo: Eletrónico

IN TER ES SA D O (S)

Nome Estado Município /  Bairro Logradouro C EP

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO 
PARA

A N E XO (S )

Número Descrição Data Órgão

0 TERMO DE JUNTADA 23/06/2020 SESPA

s/n OFÍCIO 19/06/2020 SESPA

A R Q U IVA M E N TO

Data Arquivo: Terça-feira 23 Junho 2020
Local: eletrónico
Grau de A tendim ento: Parcialmente Atendido
Fundam ento: Sim
A cordo: Sim
Justificativa: Arquivado em sobrestado, doc. com Chefia de Gabinete.

TR A M ITA Ç Ã O (O E S )

Data Tram. Origem Destino Data Rec. Despacho

19/06/2020 PROTO - SESPA - SP01 GB-SESPA-SP01 19/06/2020
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