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A BANALIZAÇÃO DO

VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A

s relações de trabalho existem desde o início da humanidade (...). Em um passado mais próximo, essas
relações se baseavam na escravidão e na servidão, diferentes apenas pelo fato de que, nesta última, o homem não
era tido como objeto (...). Hoje, em nosso Estado e em alguns
outros, parece que entramos em uma verdadeira máquina do
tempo, onde as relações de trabalho são semelhantes àquelas
vividas por nossos antepassados.
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EDITORIAL
A

s relações de trabalho existem desde o
início da humanidade. Segundo a Bíblia:
“E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs
no jardim do Éden para o lavrar e o guardar”
(Gênesis 2:15). Nos versos seguintes coloca
deveres e direitos para Adão. Seria esse o primeiro contrato de trabalho e Adão o primeiro
trabalhador?
Em um passado mais próximo, as
relações de trabalho se baseavam na escravidão e na servidão, diferentes apenas pelo fato
de que, nesta última, o homem não era tido
como objeto. O senhor permitiria que o servo/
escravo trabalhasse para ele, e em troca disso seria bondoso, garantindo o mínimo para a

O escambo de volta às empresas
subsistência do seu criado.
Em nosso estado e em alguns outros,
parece que entramos em uma verdadeira máquina do tempo, onde as relações de trabalho
são semelhantes àquelas vividas por nossos
antepassados. O senhor permite que o trabalhador (antes escravo ou servo) labute sem a
segurança de um vínculo formal e, em troca, lhe
garante um valor mínimo tomando como base
a maior ou menor necessidade que tem do seu
trabalho. A psicologia dessa relação é bem clara: o empregador paga salários aviltantes para
poder subjugar o trabalhador, fazendo com que
acredite que o extra é bom quando comparado
ao salário regular.

Isso me faz recordar o mito de que manga com
leite faz mal. O leite era um alimento raro e
caro, sendo destinado ao consumo dos senhores de engenho. E, para evitar que o leite fosse
consumido pelos escravos, criaram tal lenda.
Restava para os escravos ficarem satisfeitos
com os frutos das mangueiras que, diferentemente do leite, eram abundantes. Passado
todo esse tempo, alguns ainda se contentam
com algumas mangas e eventuais goles de
leite.
Wagner Cordeiro
Diretor de Assuntos Jurídicos

SINDICATOS SE REÚNEM DURANTE
ENCONTRO EM FORTALEZA

A

direção do SEEPE participou no último mês
de agosto do o 1º Encontro Sindical Nacional de Enfermagem, realizado em Fortaleza (CE),
durante o 15º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF). O evento teve
como tema “Cuidado e Proteção à vida” com o
objetivo de promover debates sobre a relação
dos direitos do trabalhados da enfermagem e
condições de trabalho dentro do cenário político
nacional para uma assistência segura.
Durante o Congresso, o sindicato teve
um espaço cativo no stand do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE), sendo o único sindicato do Brasil a fazer
tal parceria. “Essa integração com o Coren,
promessa de campanha da atual direção do
SEEPE, vem acontecendo durante as reuniões e
assembleias com os enfermeiros. É sabido que
as instituições lutando juntas por um só objetivo

têm mais força”, explicou
Wagner Cordeiro, diretor
de Assuntos Jurídicos do
sindicato. O momento foi
importante porque representou a integração das
entidades representativas
da enfermagem.
Participaram do
evento os diretores Berenice Garcês (Formação),
Flavyana Santos (Cultura
e Lazer), Ivson Mendonça
(Organização
Sindical),
Wagner Cordeiro (Assuntos Jurídicos) e as suplentes de diretoria Carolina
Machado, Marília Lacerda I Encontro Nacional Sindical de Enfermagem promoveu integração
e Maria do Carmo Raposo. das entidades.
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CONVENÇÃO COLETIVA
Sindicato negocia benefícios para trabalhadores da rede privada

O

Sindicato dos Enfermeiros no Estado de
Pernambuco (SEEPE) protocolou junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a Convenção Coletiva de Trabalho do período 2012 /
2013 para os trabalhadores da rede privada. O
documento foi o resultado de encontros, assembleias, reuniões e discussões realizadas com os
trabalhadores dos municípios do Recife, Caruaru,
Garanhuns e Petrolina durante todo o ano.
O texto contempla vários itens que
foram discutidos em diversas oportunidades
como: reajustes salariais, jornada de trabalho
mais digna, melhores condições de trabalho,
entre outros. Hoje, os enfermeiros da rede privada
vêm acumulando uma sobrecarga exaustiva
da jornada de trabalho,o que impossibilita o
profissional de buscar aperfeiçoamento técnicocientifico para oferecer uma melhor qualidade na
prestação dos serviços.
Direção do sindicato participou de discussões com entidades patronais para fechar acordo sobre a CCT
Além disso, um levantamento realizado
pelo SEEPE sobre os vencimentos dos enfermeiros
do Nordeste apontou que Pernambuco, apesar justos, assim como redução da jornada de as melhorias para o exercício da profissão.
Até o fechamento desta edição, o
de ser o 2º Polo Médico da Região, possui trabalho”, frisou a presidenta do SEEPE, Vera
um dos menores salários da categoria, o que Leite. “Precisamos unir forças para encontrar documento que trata da Convenção Coletiva da
comprova que não há uma politica de valorização estratégias que possam neutralizar a exploração Rede Privada ainda estava sendo discutido entre
profissional por parte dos donos hospitais. evidente a que estão sendo submetidos os a direção do SEEPE e as entidades patronais
Por isso, o sindicato reforça a importância da enfermeiros”, reforçou a secretária geral do como o Sindicato dos Hospitais de Pernambuco
(Sindhospe) e o Sindicato Nacional das Empresas
presença e união da base dos enfermeiros sindicato, Isabel Montarroyos.
Neste momento, é importante que todos de Medicina de Grupo (Sinamge).
junto à entidade representativa da categoria no
Acompanhe as próximas edições
Estado nas próximas reuniões e assembleias de os profissionais da categoria estejam juntos para
fortalecer a classe. O SEEPE está lutando pelos do jornal O Termômetro e fique por dentro dos
negociação coletiva da rede privada.
“O sindicato está envidando esforços direitos dos enfermeiros e enfermeiras, por isso, desdobramentos da negociação coletiva da rede
na luta pela conquista de reajustes salariais é a hora de todos se mobilizarem e reivindicarem particular.

SEEPE age para garantir
FGTS retroativo

O

SEEPE está convocando todos os enfermeiros e enfermeiras que prestaram serviço por meio de contratos temporários, seja
no âmbito estadual ou municipal, e que têm
interesse em adquirir o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) referente a estes
serviços. A ação tem por objetivo autorizar o
sindicato a ingressar uma ação judicial para
o recebimento do benefício. O pagamento do

FGTS será retroativo a 20 anos.
Os profissionais interessados devem
encaminhar ao SEEPE cópia da seguinte documentação: contrato de trabalho, contracheque,
extrato do FGTS (para comprovar que não houve
o depósito), documentos de identificação (RG e
CPF) e comprovante de residência. Também será
necessária uma procuração individual, que será
fornecida pelo sindicato e deve ser assinada pelo

SEEPE de Pernambuco

@seepe

enfermeiro, de forma a autorizar a representação por parte do SEEPE no ingresso da ação.
“É importante que os associados
entrem em contato o mais breve possível com
o SEEPE para que possamos garantir agilidade em todo o processo”, ressaltou a secretária geral do sindicato, Isabel Montarroyos.
Outras informações podem ser obtidas por
meio dos telefones (81) 3221.4457.
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FÓRUM 30 HORAS

Ações judiciais asseguram direitos trabalhistas a enfermeiros

GT da Enfermagem avança na discussão da jornada de trabalho

O

s meses de agosto, setembro e outubro
foram de muito trabalho e empenho da
diretoria do SEEPE e ainda mais conquistas
para o associado do sindicato. As ações
judiciais impetradas por meio da assessoria
jurídica da entidade garantiram novas vitórias
na Justiça e, com isso, ganhos trabalhistas
e mais qualidade no serviço de enfermagem
prestado pelos profissionais da área. Além das
conquistas individuais, ainda há, em processo,
uma causa coletiva nomeada de ‘Ação Ordinária
de Obrigação de não fazer’, que surgiu após o
Hospital das Clínicas (HC) convocar alguns de
seus servidores para optarem por um de seus
vínculos de trabalho, que, quando somados,
ultrapassassem 60 horas semanais. E, para
que você fique por dentro de todas as vitórias
do SEEPE na Justiça, o jornal O Termômetro
detalha cada uma nesta edição.

Liminar das 60h

No final de setembro foi publicada a sentença do
processo que o SEEPE moveu contra a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), representando uma enfermeira convocada a optar por
um dos vínculos empregatícios ou reduzir sua

carga horária na instituição. A convocação foi
realizada com base no parecer GQ-145 da Advocacia Geral da União (AGU), de 30.08.98, sob
o argumento de que a acumulação ultrapassaria
o limite legal de 60h para a jornada de trabalho
semanal. A enfermeira tem um vínculo de 24h
com um município e, com a UFPE, a carga horária é de 40h, o que totaliza 64h semanais. De
acordo com a sentença, “falta respaldo jurídico
ao ato da Administração que veda a acumulação
de cargos apenas por totalizar a jornada de trabalho superior a sessenta horas semanais, sem
averiguar a situação concreta”. O documento
diz ainda que “... a única condição imposta pela
Constituição é que deve haver compatibilidade
de horários, sem estabelecer nenhum limite
com relação à carga horária semanal”.

Condenação do Vasco Lucena

Também em setembro, o Hospital Vasco de
Lucena (OPS) – Plano de Saúde Hapvida – foi
condenado a indenizar uma enfermeira pelo
período de trabalho não registrado em sua
carteira de trabalho, bem como ao pagamento
das horas extras trabalhadas por ela durante
todo o período de vigência do contrato de

trabalho. Esse foi mais um resultado positivo de
ação impetrada pelo SEEPE, que representou
judicialmente a enfermeira.

Aposentadoria especial
garantida

O sindicato conseguiu assegurar junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) - por meio do
mandado de injunção 4.568 -, o direito à aposentadoria especial para todos os enfermeiros
de órgãos públicos federais. Pela decisão, os
enfermeiros poderão solicitar sua aposentadoria quando completarem 25 anos de trabalho,
de acordo com o Art. 57 da Lei 8.213/91. Caso
haja alguma dúvida ou problema quanto ao assunto, pedimos aos enfermeiros que agendem
atendimento com o jurídico do SEEPE por telefone ou entrem em contato pelo e-mail: juridico@
seepe.org.br.
Com base no direito assegurado aos
enfermeiros federais, o Ministério Público de
Pernambuco – MPPE foi favorável ao pedido de
Aposentadoria Especial para os servidores do
Estado feito pelo SEEPE. O parecer foi publicado
no final de setembro e espera-se que o Judiciário dê a mesma sentença.

ENFERMEIROS COBRAM CONCURSO DO ESTADO

O

SEEPE realizou um levantamento que identificou que cerca de 1.500 enfermeiros da
rede estadual estariam prestando serviço nos
hospitais públicos da rede sem a garantia dos
direitos trabalhistas: eles não se enquadram
nem no regime estatutário, nem no regime
CLT. Esses profissionais estão submetidos
a uma extensa jornada, sob uma escala de
trabalho 12 X 36 horas. Na avaliação da presidente do SEEPE, Vera Lúcia Leite, “o Governo do Estado abusa do direito de explorar o
trabalhador quando institui a precariedade do
vinculo, escravizando os enfermeiros com salários aviltantes, gerando a necessidade de ter
que aceitar mais de um vínculo como forma de
complementar a sua renda mensal”.
A gestão de Eduardo Campos – governo que se diz popular – adotou e mantém
medidas político-administrativas na área de
saúde que vão de encontro aos princípios da
administração pública. Medidas que trazem
prejuízos diretos aos cidadãos pernambucanos à medida que o enfermeiro não dispõe de
condições dignas e humanas para assistir de

forma segura e com qualidade aos que buscam
as unidades hospitalares. Pernambuco caminha
para o sucateamento das unidades de saúde,
com a evidente alta rotatividade de profissionais,
desvalorização dos servidores e tratamento desigual numa mesma categoria.
Há quase uma década que o Estado de
Pernambuco não realiza concurso público para
provimento de cargos efetivos para os enfermeiros, desconsiderando o trabalho do Ministério Público de Pernambuco – MPPE, que usou
como instrumento um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), assinado pelo próprio governo
em 2008, pelo qual havia se comprometido em
realizar concurso público para várias categorias,
inclusive, para a enfermagem.
No entanto, com o não cumprimento
do TAC, o SEEPE agiu rapidamente e procurou a
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) - antiga DRT, que se posicionou a favor
do Estado, alegando que o déficit de pessoal foi
suprido, não importando o método utilizado. Com
a cobrança sem resultados, o SEEPE acionou o
MPPE que decidiu mover uma Ação Civil Pública

contra o Estado, já em trâmite na 1ª Vara da
Fazenda Pública. Pelo andamento da ação, o
Governo do Estado já foi intimado para se manifestar e, assim que o fizer, o Juiz responsável
irá apreciar o pedido de liminar requerida na
ação.
Atualmente, a situação dos enfermeiros vai desde a contratação temporária,
por empenho até plantões extras. Quando, na
verdade, esses meios deveriam ter um caráter
emergencial, mas já perduram por uma década. Por isso, precisamos manter a categoria
unida e ciente dos esforços que o SEEPE vem
envidando para reverter este quadro, assim
como convocar a todos para, juntos, reforçarmos a luta pela realização de concurso público
e respeito à categoria. É importante frisar que
o Governo do Estado abriu o segundo concurso
público somente na gestão Eduardo Campos
para a área de saúde, que visa contratação de
médicos e continua sem contemplar o enfermeiro. O jurídico do SEEPE já acionou novamente o MPPE e está tomando outras medidas
cabíveis à situação.

Foto: CBEn

SEEPE X JUSTIÇA

2014 seria de mais de
R$ 13,9 milhões. Para o
setor privado foram estimados cerca de R$ 5,6
milhões no mesmo período e, para o setor privado
sem fins lucrativos seriam, aproximadamente,
R$ 6,5 milhões de 2012
a 2014.
Solange Caetano, presidente da FNE e
coordenadora do Fórum
Nacional disse que “o
Jornada de 30H também foi debatida durante o 64º CBEn, em Porto Alegre estudo corresponde a dados reais e atuais da implantação da jornada, que
o final do mês de setembro, representantes é para todos os trabalhadores da Enfermagem. A
do Fórum Nacional 30 Horas Já se reuniram união das organizações tem sido essencial para
duas vezes com o Ministério da Saúde (MS), a consolidação da luta”, concluiu, lembrando
sendo um dos encontros em Brasília e, outro, que outras reuniões ainda serão realizadas.
em São Paulo.
Na segunda reunião, em São Paulo,
Na capital federal, a reunião foi do as entidades que compõem o Fórum se reuniGrupo de Trabalho (GT) das 30H formado pelo ram com os Setores Filantrópicos e Privados da
MS, FNE, Aben, Cofen, CNTS e os Setores Fi- Saúde para debater o impacto da implantação
lantrópicos e Privados da Saúde. Na ocasião, o da jornada de 30 horas para a Enfermagem no
Ministério apresentou dados do estudo realizado Brasil. Os representantes dos empregadores
sobre o impacto da regulamentação da jorna- afirmarem ser impossível implantar a jornada
da de 30H, utilizando a fonte da RAIS - 2011 de 30H em três anos. Para tal, foi apresentada
com a média de remuneração na faixa de 30H. uma proposta de implantação em dez anos, não
O estudo é fruto do acordo consensuado entre havendo acordo com a diretoria do Fórum. Na
gestores e trabalhadores utilizando parâmetros reunião ainda foi proposta uma emenda ao PL
únicos.
2295/00 de regulamentação em 36 horas seRevisaram-se os percentuais de en- manais, o que não foi aceito.
cargos nos setores filantrópico, privado e pú“As entidades da enfermagem não
blico. O gasto total no setor público de 2012 a vão abrir mão da jornada de 30 horas. Também

N
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não vamos discutir a implantação da jornada de
forma que venha a ser prejudicial para a categoria. Não é possível esperar mais dez anos por
isso”, frisou a coordenadora do Fórum Estadual
30H e secretária geral do SEEPE, Isabel Montarroyos. É importante lembrar que o PL 2295/00
já tramita há 12 anos na Câmara dos Deputados
e que a Enfermagem merece ser respeitada e
valorizada.
64º CBEn – A jornada de 30 horas semanais para a Enfermagem brasileira também
foi amplamente discutida e defendida durante a
realização do 64º Congresso Brasileiro de Enfermagem (64º CBEn), realizado em Porto Alegre,
no final de outubro. A secretária geral do SEEPE,
Isabel Montarroyos, participou da atividade. O
Congresso, que teve como tema “Empoderamento da Enfermagem na aliança com o usuário”, provocou a reflexões sobre as práticas e
saberes da categoria e reuniu cerca de quatro
mil participantes.
Dentro da programação do evento, durante uma reunião do Fórum Nacional 30 horas
Já, a secretária geral do SEEPE falou da importância da politização dos estudantes de enfermagem em todo país: “É importante conscientizar os profissionais do seu papel e dos seus
direitos enquanto trabalhador, independente da
ação dos sindicatos e das entidades de classe.
Precisamos fazer essa reflexão antes de sair
das universidades”, frisou Isabel Montarroyos,
que abordou outros temas ligados aos direitos
do trabalhador, relacionando com a temática do
evento. O Fórum Nacional também promoveu
uma grande caminhada pela jornada de 30H
como parte da programação do 64º CBEn.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS NA MIRA DAS 30H

D

epois da ação da ilegalidade da
cobrança do limite de 60h semanais,
foi iniciada, juntamente com o SINTUFEPE,
uma mobilização para a implantação da
jornada de trabalho de 30h semanais no
Hospital das Clínicas (HC). Isso porque,
mesmo o concurso sendo para contratação
de profissionais por 40h semanais, a grande
maioria dos enfermeiros trabalha em
serviços que exigem atividades contínuas
por turnos ou escalas, em período igual ou
superior a 12 horas ininterruptas, em função
de atendimento ao público ou trabalho no
período noturno. Desta forma, passa a ser

facultado ao dirigente do órgão ou da entidade
autorizar os servidores a cumprir jornada de
trabalho de seis horas diárias e carga horária
de 30h semanais, de acordo com o Decreto nº
4.836, de 9 de setembro de 2003.
Em outubro houve mais uma rodada
de negociações entre o SEEPE e o reitor da UFPE,
Anísio Brasileiro, na tentativa de fechar um
acordo. Na ocasião, Anísio pediu uma simulação
das escalas da enfermagem, que foi entregue à
reitoria na semana seguinte. Durante uma nova
audiência com o reitor e na presença da próreitora de Gestão de Pessoas, Lenita Almeida
Amaral, o SEEPE conseguiu alterar a escala

posta para o mês de novembro. O reitor
assumiu o compromisso de assinar a portaria
segundo o decreto citado, mas limitando
sua validade inicialmente para o HC. Em
novembro, os sindicatos, representantes das
categorias e a reitoria da UFPE analisarão as
possibilidades financeiras para a construção
da escala já com a implantação das 30h
semanais em janeiro de 2013. Nesta ação,
destacamos a importância da parceria com
a coordenação de Enfermagem da UFPE,
bem como dos gerentes de Enfermagem na
elaboração de escalas respeitando todo o
dimensionamento.

06

CISAM

O TERMÔMETRO

Profissionais reinvidicam melhores condições de trabalho

Reunião com a direção do Cisam pela melhoria das
condições de trabalhodos profissionais de enfermagem

D

urante os últimos meses, a direção do
SEEPE se reuniu por várias vezes com
o Sindupe e os enfermeiros plantonistas do
Centro de Saúde Amaury de Medeiros –
Cisam, na tentativa de mediar junto à diretoria
da unidade de saúde melhores condições de
trabalho para esses profissionais. De acordo
com os enfermeiros, o tratamento desigual
entre categorias de servidores vem gerando
desconforto e desestimulando os profissionais
da classe que, há tempos, vêm relatando as
dificuldades no âmbito do serviço e até o
momento não obtiveram resposta aos anseios.
Fatores que ocasionam comprometimento
e adoecimento dos trabalhadores devido às
péssimas condições de trabalho.
Entre as reivindicações prioritárias
está a necessidade de um alojamento de

repouso para enfermeiros (obedecendo às
normas regulamentadoras), que seja um
ambiente salubre, amplo, higiênico e, acima de
tudo, confortável para esses profissionais que
dedicam seu tempo a cuidar de pessoas.
Também foram pontuadas outras
solicitações como: a cobrança de um
calendário de provisionamento para licença
prêmio, anteriormente suspensa; a revisão nos
serviços de classificação de risco; o retorno das
obras de reforma da unidade, além do pedido
de apoio a direção do Cisam para revisão na
produtividade, hoje esdruxula em comparação
com outras unidades, como o Pronto Socorro
Cardiológico Universitário de Pernambuco
(Procape) e o Hospital Universitário Oswaldo
Cruz (Huoc), ambos ligados ao complexo de
saúde daUniversidade de Pernambuco (UPE).
Todas as reivindicações da categoria
foram consolidadas num documento, que foi
entregue pela direção do SEEPE e do Sindupe à
diretoria do Cisam. Na avaliação da presidenta
do SEEPE, Vera Lúcia Leite, toda construção
compartilhada tem sucesso garantido, pois
só ouvindo os atores envolvidos é que se
pode construir algo sólido e satisfatório para
ambas as partes. “Este é um hábito que todos
nós enfermeiros devemos adquirir nos locais
de trabalho: unir e organizar a categoria em

busca de uma melhor assistência a saúde, sem
descuidar da atenção ao trabalhador”, ressalta.
REFORMA – Como parte do atendimento das demandas da categoria, o Centro de
Saúde Amaury de Medeiros foi fechado para
reforma das suas instalações com previsão de
conclusão de 180 dias.Com isso, os profissionais do Cisam passarão a atender a população
usuária nos hospitais Alfa, em Boa Viagem, e
Oswaldo Cruz, em Santo Amaro, de acordo
com as informações repassadas pela diretora
da maternidade, Fátima Maia, em reunião com
o SEEPE, Sindupe, professores e estudantes da
UPE, além de servidores e chefes de setores da
unidade de saúde. Os funcionários da área de
Ginecologia atuarão no Hospital Oswaldo Cruz,
os da área de Obstetrícia e UTI Neonatal, serão
relocados para o Hospital Alfa, em Boa Viagem,
e os trabalhadores das demais áreas passarão
a atuar no Procape durante todo o período de
reforma.
O SEEPE informa que ficará de olhos
bem abertos e continuará acompanhando de
perto toda movimentação, inclusive, visitando
as unidades de saúde, para garantir que os
direitos trabalhistas sejam respeitados e que a
categoria não sofra com maus tratos durante o
período de obras no Cisam.

O SEEPE está sempre envidando esforços
e agregando parceiros nessa luta para continuar
assegurando que as administrações públicas olhem
para as condições salariais e profissionais dos
enfermeiros e enfermeiras, funcionários de órgãos
públicos. Nosso maior objetivo é garantir que você,
trabalhador do serviço público, possa se orgulhar
do seu papel na sociedade e que tenha condições
mínimas de trabalho que lhes garantam qualidade
de vida. Servidor Público, parabéns pelo seu dia!

municipais, que terão sua gestão até 2014.
Já no Conselho Municipal de Saúde
de Caruaru, Cícero Jadiel e o diretor do SEEPE,
Ivson de Mendonça, ocuparão, respectivamente,
os assentos de titular e suplente no segmento
Trabalhador em Saúde do Conselho.
O papel de um conselheiro vai além
de fiscalizar as políticas de gestão, mas articular
com todos os segmentos da sociedade com
o objetivo de construir e conduzir políticas de
saúde e controle social que venham a garantir
melhorias reais nas condições de vida de todos
os cidadãos. O Conselho de Saúde representa o
controle social do Sistema Único de Saúde (SUS),
possuindo caráter permanente e deliberativo. Sua
composição é feita por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários e atua na formulação de estratégias e
no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros.

CURTAS
::Outubro do Serviço Público
O mês de outubro não passaria em branco pelo
SEEPE, que tem o orgulho de parabenizar todos os
enfermeiros e enfermeiras que atuam no serviço
público de Pernambuco, na esfera estadual,
municipal ou federal, pela dignidade, dedicação e
compromisso com que têm honrado o exercício da
sua profissão.
O Dia do Servidor Público, comemorado
em 28 de outubro, é mais um momento de reflexão
do nosso papel na sociedade. Precisamos garantir
que o serviço público seja prestado com qualidade
para todos os cidadãos e lutar pela valorização dos
servidores públicos de carreira. Nenhum Governo
vive sem a força dos seus servidores, que são
responsáveis por mover a engrenagem do Estado.
Por isso, é nosso papel continuar lutando a cada
dia pela garantia do direito individual e coletivo dos
cidadãos de terem acesso a um serviço público
eficiente e eficaz em nosso país, principalmente,
em nosso estado.

::CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
O SEEPE garantiu representatividade nos Conselhos
Municipais de Saúde (CMS) do Recife e de Caruaru.
Na capital pernambucana, a posse da conselheira
Rita de Cássia de Barros Ramos, que representará
o SEEPE no segmento Trabalhador, foi prestigiada
pela presidente do sindicato, Vera Lúcia Leite, e
as diretoras Berenice Garcês e Maria do Carmo
Raposo. No CMS Recife tomaram posse 174
conselheiros de saúde, sendo 126 distritais e 48
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