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Nesse primeiro ano de gestão conseguimos unir a categoria em diversas ocasiões, erguendo a bandeira da 
enfermagem e da valorização da profissão. Em muitos locais tivemos importantes conquistas, mas ainda há 
muito o que fazer. Vamos à luta em defesa dos nossos direitos!

Só a luta traz conquistas!

Ato garante mesa 
específica do
SEEPE no Estado

Construir o Piso
é tarefa imediata!

Começa a
Campanha Salarial
da Rede Privada 
2019/2020
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Erguer a bandeira da saúde pública
é nosso dever!

Chega de ataques ao SUS

Muitos golpes têm sido infligidos aos SUS: 
aprovação da EC 95, que congela os já escassos 
recursos da saúde (a luta pelos 10% do PIB para a 
saúde foram por água abaixo com essa emenda), 
crescimento da terceirização com as Organizações 
Sociais da Saúde (nosso estado é bastante avançado 
nesse quesito), sucateamento com vistas à 
privatização, etc.

Enquanto os grandes hospitais do nosso estado 
sofrem com falta de recursos, as OSS recebem 
vultosos investimentos – no ano de 2017, as OSS 

receberam o repasse de R$ 783 milhões, enquanto as 
unidades de administração direta receberam apenas 
R$ 276 milhões (dados do Portal Transparência). 
Fica claro que a intenção do governo é entregar cada 
vez mais a saúde nas mãos da iniciativa privada!

Precisamos entender que o fim da saúde pública é 
também um grande golpe para nós, enquanto 
cidadãos, e enquanto profissionais da saúde. Por isso, 
precisamos nos engajar na luta por um SUS 100% 
público, gratuito e de qualidade.

O SUS foi uma importante conquista do 
povo, fruto de uma enorme mobilização 
durante a ditadura militar (quando a 

saúde era acessível somente a quem tinha carteira 
assinada), e sendo alcançada juntamente com o 
retorno da democracia. O modelo de saúde proposto 
pelo SUS é o da promoção à saúde e prevenção de 
doenças, com enfoque na atenção primária. 
Infelizmente, muito do SUS ainda está só no papel, e 
esta é uma das lutas dos defensores da saúde pública: 
consolidação e ampliação do Sistema de Saúde.

Os(as) enfermeiros(as) possuem um importante 
papel dentro do SUS: somos a base desse modelo, 
tendo atuação fundamental na atenção primária, 
média e alta complexidade. E exatamente por isso 
precisamos erguer a bandeira da saúde pública!
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Nossa diretoria presente na Conferência Nacional

SEEPE elege delegados ao Congresso da CUT
Este ano a Central Única dos Trabalhadores (CUT) realizará seu 13º Congresso 

Nacional ( ConCUT), que ocorrerá entre os dias 07 e 10 de outubro em Praia Grande (SP). 
Na ocasião, os sindicatos filiados enviarão seus delegados eleitos para participar e 
discutir os rumos do movimento sindical para os próximos anos, além da conjuntura 
nacional e internacional, os impactos dela para o trabalhador e as formas de luta em prol 
da manutenção dos direitos trabalhistas.

Cumprindo a agenda estabelecida, em julho, o SEEPE realizou uma assembleia para a 
eleição de seus delegados, sendo um para o Congresso Nacional e dois para o Congresso 
Estadual. Foram eleitos a presidente Ludmila Outtes, para o Nacional e o Estadual, e o 
enfermeiro Érico Alves, para o estadual.



A união da categoria
é o que traz benefícios

O ditado é velho, mas não perdeu a razão: 
a união faz a força! E isso ficou provado 
quando fazemos um balanço da nossa 

gestão nesse primeiro ano de muito trabalho e muita 
luta - em todos os ambientes em que a categoria se uniu 
e foi às ruas, conseguimos alcançar vitórias.

Os exemplos são variados. Em Paulista, nossa 
primeira batalha foi o reconhecimento do Sindicato 
pela gestão; em seguida, conseguimos um aumento 
expressivo na gratificação dos enfermeiros. Em 
Recife, apesar de não ter ocorrido aumento no salário 
base, a declaração do estado de greve pela categoria foi 
responsável por ganhos nas gratificações para a 
atenção básica e plantonistas. Em Jaboatão a 
negociação ainda caminha, mas já garantimos a 
representação do SEEPE nas negociações. Em Santa 
Cruz do Capibaribe conseguimos reverter uma 
mudança na escala prejudicial aos enfermeiros e 
conquistamos a correção do salário base e pagamento 
retroativo dos valores devidos de insalubridade. Em 
outros municípios também obtivemos avanços, 
sempre proporcionais à mobilização dos(as) 
enfermeiros(as).

Afinal, em toda a história do nosso país e do 
mundo, os trabalhadores só obtiveram conquistas 
devido às lutas. E sem a organização, estamos fadados 
a ter nossos direitos arrancados pela sede de lucro dos 
patrões e dos governos, que no fundo só defendem a 
classe dos ricos.

Assim, fica mais uma vez provado que nós, 
trabalhadores e trabalhadoras, temos muita força e 
muito a conquistar! Precisamos ter ciência do nosso 

poder e garantir a participação de todos nas 
mobilizações, assembleias, atos, pois só assim as 
vitórias serão conquistadas.

Por isso, a hora é de nos animarmos, darmos os 
braços e irmos pra cima em defesa dos nossos direitos 
e pela valorização dos(as) enfermeiros(as)!

A união da categoria
é o que traz benefícios
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Ato com os enfermeiros do Estado
garante o SEEPE na mesa específica

Dentre nossas reivindicações estão a isonomia 
na gratificação de plantão com os odontólogos, 
incorporação da gratificação ao salário, reajuste 
salarial para repor as perdas dos últimos 10 anos, 
melhorias nas condições de trabalho, convocação dos 
concursados e garantia do dimensionamento de 
enfermagem adequado nos hospitais.

Até então, apesar do SEEPE participar da mesa 
geral de negociação, a mesa específica (onde se 

discute os pontos específicos da nossa categoria, 
condições de trabalho e gratificações) só tinha a 
representação do Sindsaúde, contrariando a vontade 
dos(as) enfermeiros(as) de ser representados pelo seu 
sindicato, o SEEPE. 

Após um vitorioso ato realizado pelos 
enfermeiros do estado organizados pelo SEEPE, em 
26 de agosto, obtivemos uma grande conquista: o 
nosso Sindicato terá uma mesa de negociação 
específica com a Secretaria de Administração!

Mas, graças à perseverança de nossa categoria, 
conseguimos arrancar da SAD a nossa mesa 
específica! Esse é um importante passo para que 
possamos conquistar as nossas reinvidicações, que 
antes não eram ouvidas.

Porém, isso não quer dizer que facilmente 
teremos o que almejamos. Por isso, precisamos 
manter a mobilização, ampliar a participação da 
categoria e somar nossas forças para as batalhas que 
estão por vir!
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SEEPE na base!SEEPE na base!
Acompanhe os passos do Sindicato nas 

visitas e blitz nos municípios. Fique por 
dentro seguindo nossas redes sociais.

Assembleia em PaudalhoVisita às unidades de Camaragibe

Visita às unidades de Carpina

Visita à Lagoa do Carro

Hosp. Agamenon Magalhães

Visita às unidades de Recife
Assembleia em Santa Cruz

do Capibaribe

Hospital Getúlio Vargas Assembleia de Jaboatão 

Acompanhe as Blitz!
O SEEPE está realizando Blitz nas unidades para denunciar as péssimas 

condições de trabalho que enfrentamos no dia a dia. Acompanhe a TV SEEPE 
para ver as últimas Blitz realizadas e sugira mais locais para visitarmos!

Assembleia em Paulista Assembleia em Recife

Visita às unidades em Limoeiro

Visita às unidades em Caruaru

Assembleia no Cabo

Assembleia em Ipojuca
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SEEPE participa do 25º
Grito dos Excluídos

Começa a Campanha Salarial
2019/2020 da Rede Privada!

Fique ligado nas nossas mídias e acompanhe a campanha 
salarial! Participe conosco dessa batalha!

Setembro é a data-base para os enfermeiros da Rede 
Privada de Pernambuco. Por isso, durante o mês de agosto o 
SEEPE realizou diversas assembleias para construção da 
pauta da CCT 2019/2020 - foram realizadas assembleias em 
Petrolina, Caruaru, Carpina e Recife, para descentralizar a 
discussão e proporcionar a participação dos enfermeiros do 
interior na campanha.

Entre as propostas aprovadas pela categoria e 
encaminhadas para o patronal, estão o reajuste salarial de 10% 
no salário base, a criação de pisos diferenciados para algumas 
especialidades, criação da gratificação para setor fechado, 
entre outras coisas.

Agora aguardamos a negociação com o Sindhospe. Mas, 
para o êxito, precisamos da participação de todos na 
campanha. Temos já o exemplo de outras categorias que 
somente com a pressão é que poderemos conquistar melhorias 
para nossa profissão.

Neste ano, na sua 25ª edição, o Grito teve 
concentração na Praça do Derby, em Recife. O 
SEEPE participou, levando a bandeira de uma 
saúde pública de qualidade para todos, contra a 
Reforma da Previdência e em defesa da 
valorização dos(as) enfermeiros(as).

Todo ano, no 7 de setembro, ocorre em todo 
o Brasil o Grito dos Excluídos, numa 
manifestação em defesa de uma real 
independência do povo brasileiro e em protesto 
à exclusão diária a que grande parte da 
população está submetida, sem acesso à 
educação, saúde, saneamento básico, emprego 
e lazer.

Assembleia em Caruaru

SEEPE participa do lançamento da
Frente Parlamentar Mista pelas 30h

Agora, com a Frente, as entidades esperam que o 
PL seja desengavetado e entre na pauta do dia da 
Câmara, para que possa ser apreciado, votado e 
encaminhado para o Senado e, posteriormente, para a 
sanção presidencial.

Vale lembrar que as 30h já foram aprovadas em 
alguns municípios, porém só tem validade para os 
servidores públicos, visto que, para valer para a 
iniciativa privada, é necessário lei federal.

Nessa conjuntura política e econômica que 
vivemos, urge a aprovação desse PL, para que 
possamos ter mais qualidade de vida e, assim, oferecer 
uma assistência à saúde com mais qualidade para a 
população.N

o dia 20 de agosto, aconteceu em 
Brasília, no Salão Nobre da Câmara dos 
Deputados, o lançamento da Frente 

Parlamentar Mista em Defesa das 30h. O evento, 
organizado pela Federação Nacional dos Enfermeiros 
e pelo Conselho Federal de Enfermagem, tinha como 
objetivo mobilizar as bancadas de deputados e 

senadores e sensibiliza-los sobre o tema das 30 horas, 
luta histórica da enfermagem em nosso país.

O projeto de lei está há mais de 10 anos em 
tramitação na Câmara dos Deputados, porém o grande 
lobby que envolve os planos de saúde e o pouco 
envolvimento parlamentar com o tema impedem o 
andamento da discussão e a votação do PL.
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Construir o Piso Salarial é tarefa imediata!

Mas isso não quer dizer que não possamos fazer nada 
para reverter a situação. A força do trabalhador é a 
maior arma para vencer essa lógica de mercado! 
Assim, precisamos nos unir em torno dessa bandeira, e 
a melhor forma de garantirmos salários dignos é a 

obrigação legal de um piso salarial no estado. E só 
conseguiremos isso através da mobilização coletiva.

Em fevereiro deste ano, o SEEPE lançou a campanha 
pelo Piso Salarial estadual para os enfermeiros e 
enfermeiras de Pernambuco. A campanha visa o 
recolhimento de um abaixo-assinado para o protocolo 
de um Projeto de Lei de Iniciativa Popular na 
Assembleia Legislativa, para que entre em pauta a 
votação do nosso Piso.

Por isso, precisamos de cada um e cada uma: são 20 mil 
assinaturas necessárias! E não precisa ser só 
enfermeiro para assinar: basta ser maior de idade e ter 
título eleitoral de Pernambuco (exigência da Lei). 
Contamos com a participação de todos e todas nessa 
luta que é nossa. Assine você também o abaixo-
assinado pelo Piso Salarial dos(as) Enfermeiros(as) de 
Pernambuco!

Não é incomum vermos alguns locais oferecendo 
salários irrisórios aos enfermeiros – seja na rede 
privada ou na rede pública. Infelizmente estamos 
submetidos à lógica de mercado: quanto maior a oferta 
de mão de obra, menor será o salário pago pelos 
patrões.

Quer car por dentro de tudo
que rola no SEEPE?

Se conecta no nosso novo zap !
É só mandar seu nome completo e local de trabalho
para o (81) 99953-4130 e pronto!

Receba informações 
sobre assembleias,
eventos e visitas

Envie denúncias,
críticas e sugestões

Se mantenha por
dentro das novidades
das nossas mídias

SEEPE participa de
evento sobre saúde mental

No dia 03 de setembro, ocorreu no auditório da 
Superintendência Regional de Trabalho e Emprego de 
Pernambuco, um evento intitulado "Trabalho e 
sofrimento psíquico: vidas em risco". Organizado em 
parceria por uma série de instituições, entre elas o 
Ministério Público do Trabalho, o evento teve a 
participação de vários nomes nacionais que discutem o 
tema. O SEEPE e o Coren estiveram presentes, 
discutindo os casos de adoecimento psíquico dos 
enfermeiros.

Não perca tempo e se filie ao SEEPE

O associado, além de contribuir para o fortalecimento de seu órgão 
de representação e ter mais força para brigar por melhores salários, 
também tem descontos em alguns estabelecimentos, como parque de 
diversões, escolas, faculdades, cursos de idiomas, hotéis e pousadas, e 
muito mais. Para conferir a lista completa dos parceiros do Sindicato é só 
acessar o nosso site, na aba convênios.

Sabe quais as vantagens de ser um sócio SEEPE? Não? Pois 
confira:

Tá esperando o que? Junte-se a nós e fortaleça o Sindicato!

Sócio do SEEPE agora tem 
desconto nos cursos de pós-

graduação da Faculdade IDE. Os 
descontos podem chegar a 20%!
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