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ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO CIRCULAR N.009/2000
REF. GS/SMS

Aracaju, 29 de maio de 2000.

Senhor Deputado,

Conforme solicitação da Secretária Municipal de Saúde - Dr' osa Maria Sampaio Vila-Nova de
Carvalho, estamosenviandopara conhecimentode VossaExcelência, cópia do oficio n" 604/2000 e do
Processo de Desligamento da Enfermeira SimoneLeite do Programa de Saúdeda Família, que foram
encaminhados a SecretáriaNacional de Movimentos Populares - PT, Sônia Hypolito em resposta ao
documentoemanexo.

Semmaispara o momento, renovamosnossosvotos de estimae consideração.

Atenciosamente,

• '~I:I'l..Ii~lrôa Santos

abineteda SMS

Exm" Sr.
Marcelo Deda
MD Deputado Federal
CâmaradosDeputados- Anexo IV - Gabinete383
CEPo70160-900 - Brasília !DF.



OFÍCIO N. o 604/2000
REF.: GAB/SMS

Aracaju-SE, 24 de maio de 2000
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EST AOO DE SERGTPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

• Senhora Secretária,

Dirijo-me a VossaSenhoria no sentido de expressar o meu espanto e decepção com a
atitude do PT através dessaSecretaria deMovimentos Populares, ao receber um oficia
onde "repudia a atitude" desta Secretaria pela demissão da enfermeira Simone Leite
do Programa de Saúdeda Família da cidade deAracaju.

Conhecendoa história de luta pela democracia do Partido dos Trabalhadores no Brasil,
só posso ficar estarrecida com tal fato, pois se rompeu ai o mais elementar direito
democrático, o direito de resposta.

Baseado em relatos absolutamente infundados o Partido dos Trabalhadores - através
dessa Secretaria, já tomou a atitude de repudiar - julgando, portanto - antes de
averiguar a verdadedosfatos.

Por isso, encaminho em anexo alguns documentos que motivou o afastamento da Sr"
SimoneLeite do Programa, para que analisem vocêsmesmose vejam qlle a mais tempo
ela já deveria ter sido afastada, por absoluta incompatibilidade com as diretrizes
maiores e inquestionáveis do PSF - trabalho em equipe, visão holística de saúde,
trabalho em comunidadepara a construção de ambientes saudáveis com qualidade de
vida, incluindo aí harmonia epaz.

Se isso não foi feito antes foi por querermos avaliar com muita clareza e 110S

certificarmos comprovas que o trabalho da Sr" SimoneLeite não era condizente com a
qualidade do nossoPrograma. Culminou com a decisão do COREN-SE de afasta-lá do
exercício da profissão de enfermeira por inadimplência por 09 anos(1) e por não ter
comparecido a nenhum chamamentodo COREN para responder ao respectivoprocesso
(osdocumentosestãoanexos).

o Programa de Saúde da Família da cidade de Aracaju, implantado na gestão do
Prefeito João Augusto Gama,foi reconhecido nacionalmente, com oprêmio -Qualidade
- Saúde Brasil, entre os dez melhores do país, através de 11m júri de 20 pessoas de
diversas entidadespúblicas, filantrópicas e privadas, incluindo o Dep. Eduardo Jorge,
do Partido dos Trabalhadores-P'I.

No 1// Congresso de Secretários Municipais de Saúde das Américas tivemos J 2
trabalhos aceitos pelos júris internacional e apresentados - 09 em painéis e 03 em
comunicaçõesorais.
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ESTADO DE SERGIPE
PREFElTURAMUNlCIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Não temosdúvida que há muito afazer, mas estamosno rumo certo, contando com lima
equipe excepcional e a vontadepolítica do Prefeito João Augusto Gama.

Notas destoantes como a enfermeira Simone Leite não podem nos tirar desse rumo
certo.

A minha decisão como gestora pública, foi de absoluta coerência administrativa,
baseadaem dados técnicos, e a denúncia de "perseguição política ", já estápor demais
desacreditada por lodos, utilizada por aqueles que não querem construir, não sabem
trabalhar e se escondematrás desses"chavões" banalizados pelo abuso dos discursos
vaziose irresponsáveis.

Informo que estou mandando cópia deste ofício para os parlamentares sergipanos do
PT - Dep. federal Marcelo Deda, Senador Eduardo Dutra e para, o vereador de
Aracaju Antônio Samarone, como tambémpara a Câmara de VereadoresdeAracaju.

Semmaispara o momento, reiteramos votosde estima e apreço.

Atenciosamente,

#Oc~L~~Ou<m -J'Cf\{C,-
RosaMaria Sampai Vila-Nova de Carvalho

Secretária M tnicipal de Saúde

11maSr"
Sônia Hypolito
MD. Secretária Nacional deMovimentos Populares - PT
Rua Silveira Martins, 132- Centro.
CEPo01019-000
SãoPaulolSP'


