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 ENFERMEIROS SE MOBILIZAM 
 E GARANTEM CONQUISTAS 

 No último dia 11 de novem-
bro, houve nova eleição para 
composição do próximo manda-
to do Conselho Municipal de 
Saúde de Caruaru.
 O Sindicato, que já possuía 
assento (titular e suplente) no 
Conselho, como representante 
dos trabalhadores, garantiu a 
permanência neste importante 

espaço de controle social.
 Representaram o SEEPE na 
última composição do Conselho 
as enfermeiras Nancy Melo 
(também diretora do SEEPE) e 
Janekalle Barbosa.
 Nesta nova etapa, passam a 
representar o nosso sindicato as 
enfermeiras Evellyne Melo e 
Marília Cavalcanti.

 Após quase 60 dias de atraso 
dos salários, as enfermeiras do 
municıṕio de Itaquitinga, lotadas 
no Hospital Municipal, realiza-
ram uma assembleia com o 
Sindicato para deflagrar uma 
greve. A assembleia aconteceu no 
dia 30 de outubro, na subsede do 
Sindicato em Carpina.
 Na ocasi ão ,  o  S indicato 
também aproveitou para fazer a 
denúncia, junto aos blogs e 

rádios locais, do descaso da 
Prefeitura de Itaquitinga com os 
servidores.
 Após três dias de paralisação, 
a Prefeitura realizou o pagamen-
to de um dos meses em atraso, 
porém a paralisação continuou, 
mostrando a determinação e 
união da categoria. Após sete 
dias da greve, os salários foram 
to t a l m e n te  re g u l a r i z a d o s , 
ficando provado que a luta traz 

vitórias e que a resistência é o 
caminho para obtermos mais 
valorização. 

SEEPE mantem assento no Conselho
Municipal de Saúde de Caruaru

Enfermeiras de Itaquitinga fazem greve e
conquistam o pagamento dos salários
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 Entre os dias 28 e 30 de 
novembro, a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) realizou 
seu 15º Congresso Estadual 
(CeCUT), no Clube de Formação e 
Lazer do Sindsprev, localizado 
em Recife.
 O SEEPE participou com dois 
delegados, eleitos em assembleia 
da categoria: Ludmila Outtes e 
Érico Alves.

 Ludmila,  presidenta do 
sindicato, participou da mesa de 
abertura do CeCUT e também foi 
eleita para compor a direção da 
Central nos próximos quatro 
anos. “Este é um momento 
delicado, onde vemos a retirada 
dos nossos direitos de forma 
escancarada por parte do 
Governo. Mas não podemos 
desanimar! Precisamos ocupar 

as ruas e mostrar nossa indigna-
ção. O povo tem disposição pra 
luta e cabe a nós organizarmos a 
resistência”, convocou Ludmila.
 

0CUT REALIZA SEU 15  CONGRESSO ESTADUAL

Várias greves e atos ocorreram nos últimos meses e garantiram 
avanços na luta por melhores salários e condições de trabalho em 
todo o Estado. Para mais vitórias, o caminho é a união da classe!www.seepe.org.br seepe.depernambucoseepedepernambuco

ACESSE A CÂMERA OU O LEITOR DE QRCode DO SEU CELULAR,
ESCANEIE O CÓDIGO AO LADO E NAVEGUE PELO SITE DO SEEPE

Siga o sindicato 
nas redes sociais!
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 O Sistema Único de Saúde 
(SUS) teve seu modelo baseado 
na saúde de Cuba, com a atenção 
primária como carro-chefe do 
sistema, tendo como regra a 
promoção à saúde e a prevenção 
de doenças. Porém, com o avanço 
das políticas liberais e de mer-
cantilização dos serviços públi-
cos, a terceirização e a busca do 
lucro tomaram conta da Saúde.
 Em Pernambuco a terceiriza-
ção ganhou terreno por meio das 
Organizações Sociais da Saúde. 
Com as OSS, unidades de saúde 
construídas com dinheiro 
público são entregues para 
gestão da iniciativa privada, que 
recebe vultosos recursos para 
gerenciar o serviço. 
 Segundo dados do Portal 
Transparência, em 2017, os 
g a s t o s  c o m  a s  O S S  e m  
Pernambuco atingiram R$ 783 
milhões, enquanto as unidades 
de administração direta tiveram 
apenas R$ 276 milhões em 
repasses. A comparação fica mais 
absurda quando analisamos os 
repasses por hospital: o Hospital 
da Restauração (com 704 leitos, 
sendo 53 leitos de UTI) recebeu 
durante todo o ano R$ 89,6mi-
lhões enquanto o Hospital 
Pelópidas Silveira (184 leitos, 
sendo 30 de UTI), construído 
com a promessa de desafogar os 
leitos do HR, recebeu R$ 74,7mi-
lhões. Ou seja, o HPS recebeu 
83% do valor do HR para atender 
apenas 28% do Restauração.

 Em 2019, entre janeiro e 
meados de agosto, foram R$ 781 
milhões destinados às OSS e R$ 
183 milhões para a administra-
ção direta (Portal Transparência, 
16/08/2019).
 Vale destacar que, além da 
garantia de não haver superlota-
ção – os hospitais geridos por 
OSS fecham as portas da emer-
gência antes de atingirem o 
limite dos leitos ocupados, 
enquanto os hospitais de admi-
nistração direta não podem se 
negar a receber pacientes 
mesmo quando não existem mais 
leitos vagos –, as unidades 
geridas por OSS normalmente 
atendem pacientes com menor 
gravidade, o que, consequente-
mente, gera menos gastos ao 
hospital e também traz melhores 
índices, como menor taxa de 
mortalidade, por exemplo.
 Assim, na propaganda, as 

unidades administradas pelas 
OSS apresentam muitas vanta-
gens: estrutura física impecável, 
pacientes mais estáveis, menores 
índices de infecção hospitalar e 
mortalidade, etc. E aí o governo 
vende a ideia de que privatizar é a 
solução para a saúde.
 O que o Brasil precisa para ter 
uma saúde gratuita de qualidade 
não é terceirizar o serviço, pois já 
se comprovou que a terceiriza-
ção sai mais cara aos cofres 
públicos e não há uma real 
melhora no atendimento. 
 O SEEPE está na luta pelo fim 
da mercantilização da saúde e 
para que a gestão e o poder 
público estejam efetivamente 
nas mãos do povo.

Ludmila	Outtes,
presidenta	do	SEEPE

	

(Artigo	originalmente	publicado	no	jornal
A	Verdade	-	www.averdade.org.br)

Saúde pública: sucatear para privatizar
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SEEPE garante mesa específica dos
enfermeiros no governo do Estado
 Após um vitorioso ato dos 
enfermeiros do Estado, realizado 
em agosto, o SEEPE garantiu seu 
assento na mesa específica de 
negociação com o Estado – 
primeiro passo para a conquista 
de várias reivindicações da 
categoria. A mesa aconteceu em 
outubro, e teve a participação das 
diretoras Ludmila Outtes, Kiara 
Novaes e Alice Salvino.
 Entre as reivindicações 
levadas pelo sindicato, estavam o 
reajuste salarial (que não ocorre 
há 10 anos), a isonomia na 
gratificação de plantão com os 
odontólogos, a redução da 
jornada de trabalho para 24 
horas semanais e a incorporação 
da gratificação ao salário.

 Dos pontos, os financeiros 
foram negados, com a justificati-
va do impedimento da Lei da 
Responsabilidade Fiscal. Porém, 
foi prometido diálogo junto à 
Secretaria de Saúde para redução 
da jornada de trabalho.
 “A promessa da Secretária é 
de que, a partir de agora, o SEEPE 
irá representar os enfermeiros 
do Estado na mesa específica e 
que, assim, poderemos avançar 
nas pautas específicas da catego-
ria, o que é um avanço compara-
do ao que tínhamos. Obviamente, 
o principal seria a garantia de 
alguns dos pontos econômicos 
trazidos, mas não vamos desistir 
nem aceitar a justificativa da Lei 
da Responsabilidade Fiscal, pois 

algumas questões financeiras 
não entram como remuneração e 
podem ser concedidas, basta uma 
decisão do governo”, explicou 
Ludmila, presidenta do SEEPE. 
 A próxima mesa geral está 
agendada para o dia 13 de 
dezembro, e em breve será 
marcada outra mesa específica 
para retorno da pauta.
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SERVIDORES DO ESTADO SE MOBILIZAM POR MELHORIAS NA SAÚDE

 Cansados das péssimas 
condições a que são submetidos 
todos os dias durante o plantão, 
os servidores do Estado se 
reuniram em frente ao Hospital 
da Restauração no dia 27 de 
novembro para exigir melhores 

condições de trabalho.
 A mobilização foi organizada 
pelo SEEPE, Sindicato dos 
Psicólogos de Pernambuco 
(Psicosind), Movimento Branco e 
Movimento Luta de Classes.
 A s  d ive r s a s  c a te g o r i a s  

interditaram um dos sentidos do 
trânsito da Avenida Agamenon 
Magalhães, em busca de um 
espaço para diálogo com o 
Governo do Estado.
 “Faltam medicações, lençol, 
sabonete, fralda descartável... até 
comida para os acompanhantes 
que vêm do interior não tem. E 
nós, que estamos na linha de 
frente, sofremos junto aos 
pacientes. Estamos adoecendo 
também”, declarou Vivian Alves, 
diretora do Psicosind.
 “Precisamos da união das 
diversas categorias, pois todos 
estão no mesmo barco, sem 
reajuste salarial,  péssimos 
repousos, péssima alimentação”, 
defendeu a presidenta do SEEPE, 
Ludmila Outtes.
 Outros atos devem acontecer 
nos próximos meses para seguir 
presionando o governo. 



  ACOMPANHE AS VISITAS DO  
 SINDICATO NAS BASES 

 Seminário Regional de Enfermagem em 
 Dermatologia realizado pela Sobende 

 Visita no Hospital Regional Dom Moura, 
 em Garanhuns 

 Visita no Hospital Infantil Palmira Sales, 
 em Garanhuns 

 Visita no Hospital e Policlıń ica 
 Jaboatão Prazeres 

 Assembleia com os enfermeiros de Recife 
 para construção da Campanha Salarial 2020 

 Visita no Hospital Regional Ruy de Barros, 
 em Arcoverde 

 Assembleia com os enfermeiros 
 de Lagoa do Ouro 

 Mesa de Negociação em Abreu e Lima 

 Ato com as enfermeiras de Ipojuca 
 na frente do Complexo Administrativo 

 Assembleia com as enfermeiras de Ipojuca 
®



 Os enfermeiros da UPA da 
Imbiribeira procuraram o 
sindicato no final de outubro 
para denunciar os atrasos 
salariais e as péssimas condi-
ções de trabalho da categoria.
 Após visita realizada pelo 
SEEPE e uma conversa inicial 
com a direção da unidade e a 
gest ão  do IPAS (OSS que 
gerencia a UPA), foi decretada a 
paralisação das atividades dos 
enfermeiros até a regulariza-

ção da situação.
 Apesar do receio de repre-
sálias, a categoria demonstrou 
toda sua força ao deflagrar a 
paralisação e, mesmo com a 
pressão, resistir por três dias 
em greve (que se iniciou no 
feriado do dia 15 de novembro 
e durou o final de semana). O 
resultado foi positivo: o salário 
foi pago!
 Como em outros movimen-
tos, ficou claro que a força do 
trabalhador está na sua união 
contra os desmandos do patrão 
– seja na gestão privada ou na 
pública.
 Precisamos de mais união e 
participação de todos(as) 
os(as) enfermeiros(as) para 
que essas vitórias se estendam 
pra outras regiões e para 
outras reivindicações!

Paralisação na UPA da
Imbiribeira garante pagamento
de salários atrasados

 1º Seminário de Mulheres Lésbicas 
 e Bissexuais da ALEPE 

 Visita nas unidades do Hapvida 

 Audiência Pública sobre Telemedicina na ALEPE 

 Mobilização dos servidores do Estado 
 no Hospital da Restauração 

 Mesa de Negociação em 
 Jaboatão dos Guararapes 

 Visita no Hospital Correia Picanço 

 Assembleia com as enfermeiras 
 de Tamandaré 

 Ato em frente ao Hospital da Restauração 


