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Retrospectiva SEEPE- 2020
2020 foi um ano atípico para todos nós: seja pelo aumento do trabalho nas unidades de saúde,
o medo da pandemia, o isolamento social... Mas, apesar de todas as dificuldades que vieram, o
Sindicato se manteve sempre ativo e presente na luta, de forma virtual ou presencial, e
conseguimos nos fazer presentes em vários municípios do litoral ao sertão do estado.

Planejamento
Sem saber o que nos
esperava,
iniciamos
2020 com uma reunião
de
balanço
e
planejamento, o que
nos ajudou a suportar
as adversidades que
estavam por vir.

Reunião de planejamento 2020

Denúncias na imprensa
Também aproveitamos o boom da mídia
em torno da saúde para ocupar os espaços e
denunciar as péssimas condições de trabalho
a que estamos submetidos.
TV Jornal

Entrevista Cardinot

Carnaval SEEPE
Conseguimos efetivar
a criação do Bloco
Botando Pressão (esse
ano tá difícil, mas
vamos torcer que em
2022 tenha o Ano II do
bloco).

Carnaval 2020

Brasil El País

Atuação nos conselhos de
saúde do Estado, Recife,
Caruaru
O SEEPE também
ocupa cadeiras nos
Conselhos de Saúde
(estadual, Recife e
Caruaru), onde nos
fizemos
sempre
presentes defendendo
os enfermeiros e as
enfermeiras.

Diário de Pernambuco

Entrevista Cardinot

Diário de Pernambuco

Diário de Pernambuco

Integração com os
estudantes – recepção de
calouros UPE

Entendemos que a
integração dos futuros
colegas de profissão
também é importante
para o fortalecimento da
nossa categoria. Por isso,
sempre participamos das
recepções de calouros
das universidades.

TV Jornal NE 10

Foco Pernambuco
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Blitz do Sindicato

Hospital Memorial Petrolina

Hospital Getùlio Vargas

visita Garanhuns

visita Goiana

Hospital da Mirueira

Hospital Evangélico

Hospital Universitário
Oswaldo Cruz

Mesmo com as restrições impostas
pelo isolamento social, conseguimos
manter as visitas nas unidades
(respeitando todos os protocolos e
garantindo a proteção de nossos
diretores).
Hospital Barão de Lucena

Visita Petrolina

Hospital Regional do Agreste

Hospital Tricentenário

Hospital Geral de Areias

Visita Recife

visita Jaboatão

Visita Recife

Hospital Getùlio Vargas

Hospital Municipal de Escada

visita Camaragibe

Hospital Regional do Agreste

Visita Jurema

Hospital Otávio de Freitas

Visita Recife
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E o que nos espera em 2021?
O ano de 2021 já mostrou a que veio:
começamos o ano com muita luta e
organização dos trabalhadores! Desde o
início de janeiro já realizamos assembleias
e até atos de rua. Claro, sempre
respeitando as medidas de distanciamento
social e prevenção da transmissão da
covid-19, como uso de máscaras e álcool
gel. Apesar de estarmos perto de completar
um ano com a pandemia, ainda estamos
distantes de voltar ao velho normal.

E isso quer dizer que ainda temos muito o
que
lutar
para
sermos
de
fato
reconhecidos, e só conseguiremos isso com
a nossa união. O Sindicato luta diariamente
junto aos enfermeiros para que tempos
melhores cheguem o mais rápido possível.
Junte-se a nós nessa luta!

Atenção gestantes e lactantes!

Apoie nossa Campanha de construção
do Projeto de Lei de iniciativa popular do
Piso Salarial Estadual dos Enfermeiros

SEJA SÓCIO DO SINDICATO
E FORTALEÇA A LUTA DA
ENFERMAGEM PERNAMBUCANA

Denuncie irregularidades na
vacinação covid-19 pelo nosso
canal do WhatsApp
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2021
E A ESPERANÇA DA VACINA!

Inimaginável. Talvez esse termo defina o ano de 2020 e a pandemia que
abalou as estruturas de todo o mundo. Mortes, tristeza, isolamento. Mas
também superação, garra e sobrevivência. No ano em que o mundo parou,
uma categoria emergiu e ganhou o cenário mundial: a figura do(a)
enfermeiro(a)como central no combate da pandemia. Infelizmente, o
destaque ganho na mídia não foi suficiente para a devida valorização
profissional por parte dos patrões e governo. Em 2021 esse destaque
promete prosseguir, tendo em vista a corrida mundial pela vacina e a
enfermagem no centro das campanhas de massa.
Mais do que nunca, agora precisamos mostrar nossa força!
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Heróis sim, mas acima de tudo trabalhadores!
Desde o início da pandemia,
os profissionais de saúde
tomaram conta dos noticiários.
Homens e mulheres que (como
sempre) abdicaram de suas
famílias e da segurança de seus
lares para salvar vidas.
Viramos heróis. A palavra é
descrita no dicionário como: 1.
Indivíduo, notabilizado por suas
realizações,
seus
feitos
guerreiros, coragem, abnegação,
magnanimidade,
etc.;
2.
Indivíduo capaz de suportar
exemplarmente
uma
sorte
incomum ou que arrisca a vida
pelo dever ou em benefício de
outrem; 3. Figura central (de um
acontecimento, um período).
Sim, somos heróis! Sempre
fomos. Mas tal elogio tem sido
usado pelo governo e pelos
patrões para mistificar nossa
profissão e esquecer que ela é
isso: um trabalho. Um trabalho
que merece ser remunerado à
altura. Um trabalho que não
deve ser feito de graça nem em
condições desumanas.
Ao mesmo tempo em que nos
engrandeceu,
a
pandemia
mostrou a face mais cruel do
nosso dia a dia:

Enfermeiros nas ruas

Estivemos presentes durante todo o ano nas ruas, exigindo nossos direitos!
Ato Jaboatão

Ato Estado

Ato Recife
Ato Paulista

Ato SUS

Ato IMIP

falta de equipamentos de
proteção individual, falta de
leitos, falta de profissionais
em número suficiente...
Isso tudo já tínhamos antes
da covid-19.O que não
cresceu no mesmo ritmo da
curva de casos no nosso país
foram nossos salários, nossas
condições de trabalho e
nossa
valorização.
Pelo
contrário, o que o presidente
da república fez foi aprovar
uma lei que proíbe o reajuste
dos servidores até o final
deste
ano,
congela
a
contagem de tempo para
aquisição de licença prêmio
e incentiva a aglomeração
enquanto finge que a vacina
não existe, fazendo com que

a superlotação das UTIs, que
tinha reduzido, volte a
aumentar. O resultado dessa
soma de fatores é que
estamos cada vez mais
desgastados
e
sem
expectativa de melhora.
Precisamos aproveitar a
onda
midiática
de
valorização dos profissionais
de saúde para obtermos
frutos desse nosso trabalho,
fundamental com ou sem
pandemia.

Ações na justiça
Nosso jurídico também trabalhou
diuturnamente mesmo na pandemia.
Foram vários processos judiciais iniciados,
alguns já com vitórias (como a obrigação de
pagamento
da
insalubridade
em
municípios que ainda não pagavam, o
pagamento de salários atrasados, etc) e
outros ainda aguardando decisão na
justiça.
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Isso mostra que nosso sindicato atua em
várias frentes: além da luta política,
contamos com um excelente escritório
jurídico para brigar pelos direitos dos
enfermeiros e enfermeiras de todo o
estado! Lembrando que para ter acesso ao
serviço jurídico é preciso ser sócio do
SEEPE.

Ludmila Outtes,
presidente do SEEPE

Campanhas salariais
O TERMÔMETRO

Ato Recife 2

Envie ‘‘ADICIONAR’’ para

(81) 99953-4130

e receba no WhatsApp
notícias do SEEPE

RECEBA INFORMES SOBRE ASSEMBLEIAS, EVENTOS E VISITAS DO SEEPE
E FALE COM O SINDICATO SOBRE DENÚNCIAS E PROBLEMAS DO SEU
LOCAL DE TRABALHO

Antes e durante a pandemia,
conseguimos realizar várias
negociações
com
algumas
vitórias.
Infelizmente,
nem
todos conseguem colocar em
prática o discurso dos “heróis da
saúde”, mas seguimos na luta.

ADESUS

Negociação D'Àvila

Negociação Ipojuca

Reunião Jaboatão

Reunião SES PE

Reunião SES PE 2

Reunião SESAU SAD Recife

Santa Cruz do Capibaribe

