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Foram várias as atividades realizadas pelo SEEPE em parceria com os Fóruns 

Nacional e Estadual 30 Horas Já para mobilizar os enfermeiros e a sociedade 

em torno da aprovação do Projeto de Lei 2295/2000, que trata da jornada de 

trabalho de 30 horas semanais para todos os profissionais da enfermagem no 

país. Carreata, marcha à Esplanada dos Ministérios, audiências públicas, 

atividades locais simultâneas às nacionais, visitas aos gabinetes dos 

parlamentares estaduais e federais, acampamento em Brasília e 

greve de fome, até culminar com o dia 27 de junho, quando o PL 

foi colocado na Ordem do Dia e entrou na pauta de votações 

do Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. 

Leia mais na pág 05

 A pressão 
aumentou

Sindicato assegura direitos na 
Justiça

SEEPE promove comemoração especial 
no Dia do Enfermeiro

Negociações salariais percorrem 
todo Estado
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O novo corpo de diretores do Sindicato dos 
Enfermeiros no Estado de Pernambuco 

(SEEPE) tomou posse em agosto do ano 
passado. Os novos diretores fazem parte da 
Chapa 1 – Unir para Construir e ficarão à frente 
da instituição pelo triênio 2011-2014. 

Entre as propostas de campanha 
defendidas pela nova gestão estão a de 
fomentar ações na luta pela aprovação do PL 
2295/2000 (que trata da jornada de 30 horas 

semanais) na Câmara dos Deputados; Lutar 
pela aprovação do PL 4924/2009, que institui 
o Piso Salarial da Enfermagem; Lutar por 
reposição das perdas salariais e pela garantia 
dos direitos constitucionais; Promover a 
realização de eventos com discussões político-
científicas; e ampliar e melhorar a estrutura 
física e organizacional do SEEPE, além de outros 
pontos. Conheça cada um dos integrantes da 
direção executiva e seus suplentes.

EXPEDIENTE

eDITorIAL

A atual gestão do SEEPE, eleita em 
2011 por meio de processo eleitoral demo-
crático, no qual obteve 70% de aprovação, 
tem a responsabilidade de construir uma 
plataforma consistente que garanta melho-
rias para os enfermeiros pernambucanos. 
Para isso, trabalham incessantemente to-
dos os diretores, colaboradores e parceiros 
da entidade, na perspectiva de que ainda 
temos muito a fazer, mas que estamos no 
caminho certo.

O que antes era um sonho da ca-
tegoria e deste sindicato, agora, virou reali-
dade: todo trabalho tem sido feito por meio 
de um alinhamento de ideias em consonân-
cia com representações de classe como o 
Coren-PE e Aben-PE. E o trabalho que essas 
entidades vêm desempenhando, traz não 
só orgulho, mas, também, a certeza de que 
grandes sementes estão sendo plantadas 
com honestidade, competência técnica e 
participação.

O SEEPE tem um histórico de lutas, 
perseverança e empenho, e é neste cami-
nho que vamos continuar trilhando nossos 
passos. O nosso maior objetivo será o de 
levar aos enfermeiros, informação e conhe-
cimento político, confiança no poder da luta 
coletiva e uma maior participação nas de-
cisões. Desse modo, teremos profissionais 
com maior senso crítico e, consequente-
mente, maior poder de decisão sobre seus 
próprios caminhos.

Por isso, o SEEPE convida você, 
enfermeiro, a fazer parte da construção de 
uma enfermagem mais respeitosa, partici-
pando de todo processo junto às organiza-
ções e entidades da categoria.

 
Boa Leitura.

Vera Leite, presidenta do SEEPE.
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Olimpia Domingues 
Santos
Dir. Saúde do Trabalhador e 
Condições de Trabalho

Suplentes
Ivanele Maria de Lucena 
Duarte
Maria do Carmo Raposo
Marília Angélica Lacerda 
de Mendonça

Conselho Fiscal
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José Afrânio da Silva
Vanessa Teixeira V. do 
Nascimento

Suplentes
Carolina da Silva Machado
Edjane Soares de Souza 
Barza Garrido
Robervam de Moura Pedroza
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AÇÕES JURÍDICAS
Foram várias as ações impetradas e ganhas 
com o apoio da Assessoria Jurídica

Com muito trabalho e empenho, a 
Secretaria de Assuntos Jurídicos 

do SEEPE, por meio de sua Assessoria 
Jurídica, conseguiu assegurar vários 
direitos trabalhistas para a enfermagem 
pernambucana nos últimos meses. Entre 
as principais conquistas está a ação dos 
enfermeiros concursados de 2004 da 
Secretaria Estadual de Saúde – SES e 
a conquista do direito à aposentadoria 
especial para os enfermeiros vinculados aos 
órgãos federais.

CONCURSADOS DA SES – O 
Tribunal de Contas do Estado - TCE, acatou, 
por unanimidade, o recurso apresentado 
pelo SEEPE, referente ao processo que 
julgou ilegal a nomeação de profissionais 
aprovados no concurso realizado pela SES 
em 2004. As irregularidades – entre elas, 
servidores que foram nomeados para cargos 
diferentes daqueles aos quais os candidatos 
haviam prestado concurso e nomeações 
em cargos que não estariam previstos no 
Edital da seleção, por exemplo – foram 
listadas no começo do ano e poderiam 
levar à exoneração de 225 enfermeiros 
efetivos da Secretaria de Saúde. “O SEEPE 
agiu rápido e tomou todas as providências 
necessárias para garantir que nenhum dos 
profissionais fosse prejudicado”, explicou o 
diretor de Assuntos Jurídicos do sindicato, 
Wagner Cordeiro. Com o resultado, todas 
as nomeações do concurso de 2004 foram 
julgadas procedentes e o processo foi 
extinto, garantindo o direito de todos os 
citados na ação.

APOSENTADORIA ESPECIAL – 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 vinculados aos órgãos públicos 
federais. Os enfermeiros poderão solicitar 
sua aposentadoria quando completarem 
25 anos de trabalho, de acordo com o Art. 
57 da Lei 8.213/91. Antes, a categoria 
estava inserida dentro do Regime Geral 
de Previdência, que prevê a aposentadoria 
somente após 30 anos de tempo de serviço 
para mulheres e 35 anos para os homens.

Enfermeiros, técnicos e auxiliares mobilizados em frente à Prefeitura do Recife

ESTADO DE GREVE PELO 
PCCDV NO RECIFE

Os profissionais de enfermagem vinculados à Prefeitura do Recife mostraram que estão 
mobilizados e unidos quando o assunto é assegurar seus direitos. Somente este ano a categoria 

decretou estado de greve em dois momentos: o primeiro, em março, no período de campanha 
salarial para pressionar a gestão por salários mais justos e melhores condições de trabalho; e o 
segundo, entre maio e junho, pelo enquadramento dos servidores no Plano de Cargos, Carreiras, 
Desenvolvimento e Vencimentos (PCCDV). E a pressão surtiu efeito. 

Ao todo, cerca de 800 enfermeiros e 1.600 técnicos e auxiliares serão beneficiados com a 
implantação do PCCDV, inclusive, recebendo o retroativo a dezembro de 2011, quando foi celebrado 
o Plano.

Quanto às negociações salariais, a categoria foi beneficiada com reajustes de 16,82% e 
17,17%, para enfermeiros de 30h e 40h, respectivamente, além da incorporação de 100% da 
gratificação do PSF para fins de aposentadoria em ambos os casos, e de outros aumentos no ticket 
alimentação e nas gratificações por produtividade e insalubridade. 

“Isso, para nós, representou um ganho muito importante porque mesmo que o valor não 
tenha sido incorporado diretamente nos nossos salários, pelos menos, o levaremos de forma integral 
quando nos aposentarmos”, ressaltou a secretária geral do SEEPE, Isabel Montarroyos.
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DIA DO ENFERmEIRO TEm 
PROGRAmAÇÃO ESPECIAL

Evento teve como foco a troca de experiências e foi promovido por meio de parceria entre o SEEPE, o Coren-PE e a Aben-PE

Vera Leite, Simone Diniz e Jael Aquino na abertura do evento

O Dia do Enfermeiro (12 de maio) foi come-
morado em alto estilo pelo SEEPE. Durante 

todo o dia, dezenas de profissionais da enfer-
magem (enfermeiros, técnicos, auxiliares) e 
estudantes participaram do seminário promo-
vido pelo sindicato e com o apoio do Coren-PE, 
no Recife Praia Hotel, que teve como tema a 
Abordagem Multidisciplinar em Tratamento de 
Lesões. A abertura do evento contou com a 
presença da presidente do SEEPE, Vera Lúcia 
Leite, a presidente do Coren-PE, Simone Diniz, 
e da Dra. Jael Aquino, da Aben.

O seminário foi um momento científico, 
de troca de conhecimentos e compartilhamen-
to de experiências, voltado especialmente para 
o dia-a-dia do enfermeiro que, muitas vezes, 
não tem tempo para se dedicar a um estudo 
mais aprofundado, como uma especialização 
ou quaisquer outros cursos devido à jornada 
exaustiva de trabalho. A presidente do Coren-
-PE, Simone Diniz, aproveitou a oportunidade 
para dizer aos enfermeiros que “o Coren-PE 
está na luta constante pela aprovação da jor-

Seminário sobre Abordagem Multidisciplinar em Tratamento de Lesões reuniu dezenas de enfermeiros

nada de trabalho justa, um piso salarial digno 
e melhores condições de trabalho, além de es-
tar sintonizado a nível estadual e federal em 
busca de uma enfermagem mais científica e 
saudável”. “É por isso que essas três entidades 
estão aqui reunidas hoje. É imprescindível para 
o enfermeiro encontrar um local de trabalho 
decente e que o propicie uma saúde mental”, 
disse Dra Jael Aquino, da 
Aben.

Dentro da progra-
mação do seminário, fo-
ram abordadas diversas 
temáticas como Anatomia 
e Fisiologia da Pele; Tipos 
e Classificação de Lesões; 
Processo de Cicatrização; 
Assistência ao portador de 
Lesões; Úlceras por pres-
são e Úlceras Vasculogê-
nicas, entre outros. Vários 
palestrantes de peso par-
ticiparam do evento e pu-

deram passar um pouco das suas experiências 
aos participantes. Para Patrícia Guerra, enfer-
meira do Núcleo de Epidemiologia do Hospital 
Miguel Arraes, “os assuntos foram abordados 
de uma forma bem complementar e objetiva. 
Além de os palestrantes serem pessoas muito 
qualificadas e o conteúdo programático bem 
interessante”.
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30 hORAS já!
CAPA

Aumenta pressão sobre o Governo pela aprovação do PL 2295/00

Uma grande delegação formada por enfer-
meiros, técnicos e auxiliares de enferma-

gem de todo o país foi até a capital federal e 
acompanhou das galerias do plenário a mano-
bra do Governo Federal, leia-se do PT da presi-
dente Dilma Rousseff, para retirar a matéria da 
pauta de votações. Foi grande a frustração. E 
a desculpa do Governo foi maior ainda: a crise 
econômica mundial. A ministra das Relações 
Institucionais, Ideli Salvatti, disse, durante en-
trevista concedida à imprensa, que a orienta-
ção do Governo é para não votar as matérias 
que tenham impacto financeiro por conta da 
crise econômica. 

Apesar de ter ficado perplexa, a cate-
goria saiu ainda mais unida e cantou numa só 
voz, fazendo ecoar a mensagem dos profissio-
nais da enfermagem no Plenário da Câmara. 

“Toda a sociedade brasileira, enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem devem 
ficar atentos porque o processo eleitoral está 
próximo e precisamos eleger enfermeiros e/
ou representantes legislativos que defendam 
a qualidade da prestação de serviços de saúde 
com um olhar atencioso para as equipes de 
enfermagem, afinal, somos a única categoria 
que se mantém 24 horas ao lado do paciente. 
Lutar pelas 30 horas é mais do que um desa-
fio: é uma meta na qual iremos envidar todos 
os esforços até a conquista”, disse a presiden-
te do SEEPE, Vera Leite. 

Fazem parte dessa luta instituições 
nacionais como a Federação Nacional dos 
Enfermeiros (FNE), Conselho Federal de Enfer-
magem (Cofen), Associação Brasileira de En-
fermagem (Aben), Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Saúde (CNTS), Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Seguridade 
Social (CNTSS), Associação Nacional dos Au-
xiliares e Técnicos de Enfermagem (Anaten) e 
Executiva Nacional dos Estudantes de Enfer-
magem (ENEEnf). 

Em Pernambuco, Foi lançado o Fórum 
Estadual 30 Horas Já, coordenado pela direto-
ra Isabel Montarroyos (SEEPE) e composto por 
representantes do Conselho Regional de Enfer-
magem de Pernambuco (Coren-PE), da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT-PE), Sindicato 
dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (Sa-
tenpe), Aben-PE, Associação dos Servidores da 
UPE (Asupe), Sindicato Universidade de Per-
nambuco (Sindupe). Após o recesso parlamen-
tar, as votações no Congresso Nacional serão 
retomadas e haverá novas mobilizações. 
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No início do ano, a direção do SEEPE 
participou de várias visitas a unidades de 

saúde, localizadas em diversos municípios 
do Estado, com a Caravana do Coren-PE 
Itinerante. As caravanas avaliam a qualidade 
do atendimento à população e as condições 
de trabalho dos profissionais da enfermagem. 

A iniciativa, que conta com o apoio do 
sindicato, também tem caráter educativo, já que 
pretende esclarecer dúvidas dos profissionais 
e apresentar as novas propostas do Conselho 

para trazer melhorias para a categoria. Este é 
um modelo novo de fiscalização que pretende 
aproximar ainda mais o enfermeiro das suas 
entidades, otimizar os avanços da categoria e 
garantir uma assistência de enfermagem com 
qualidade a partir dos princípios legais e éticos. 

Para a presidente do SEEPE, Vera 
Leite, “o modelo de trabalho de interação 
entre as entidades da classe agrega forças 
a fim de solucionar denúncias oriundas dos 
trabalhadores. Esse também é mais um 

compromisso de campanha cumprido, de 
integrar as entidades em torno da causa 
da enfermagem”. Algumas unidades foram 
visitadas pelo SEEPE em parceria com o Coren-
PE, como o Real Hospital Português, no Recife, 
Hospital Dom Malan, em Petrolina, Hospital 
Regional de Ouricuri, em Ouricuri, Centro 
de Especialidade Médicas de Camaragibe – 
CEMEC, em Camaragibe, Hospital Regional 
Inácio de Sá, em Salgueiro e Hospital Regional 
de Arcoverde, em cidade do mesmo nome. 

No último mês de maio, tomou posse, no au-
ditório Tabocas, do Centro de Convenções 

de Pernambuco, a nova direção executiva da 
Central Única dos Trabalhadores de Pernam-
buco (CUT-PE), que ficará à frente da entidade 
pelo próximo triênio (2012-2015). E, entre os 
novos integrantes, está a enfermeira e membro 
do Conselho Fiscal do SEEPE, Carolina da Silva 
Machado.  A posse foi realizada durante o 13º 
Congresso Estadual da CUT (CECUT).

Carolina Machado, que será membro da 
Direção Efetiva da CUT-PE, iniciou sua militância 
política ainda como estudante, quando foi eleita 
para duas gestões do Diretório Acadêmico Ra-
núsia Alves (DARA), do Departamento de Enfer-
magem da Universidade Federal de Pernambu-
co (UFPE), e membro da Comissão Eleitoral do 
Diretório Central de Estudantes (DCE) da UFPE.

ENFERMEIROS REPRESENTADOS NA CUT

SINDICATO PARTICIPA DE CARAVANA DO COREN ITINERANTE

A direção do SEEPE percorreu vários municí-
pios pernambucanos desde o começo do 

ano para realizar assembleias e levar aos enfer-
meiros de todo o Estado a discussão dos eixos 
da Campanha Salarial 2012. O sindicato consi-
derou as particularidades dos enfermeiros em 
cada cidade e as incorporou à pauta de reivindi-
cações da categoria. Foram muitos os avanços 
assegurados, mas, o mais importante, é saber 
que a categoria está unida e mobilizada em prol 
de melhores condições de trabalho e na luta por 
salários dignos. A direção do sindicato percorreu 
vários municípios de janeiro e abril para discutir 
em assembleias as reivindicações com a cate-

SEEPE LEVA NEGOCIAÇÕES DO LITORAL 
AO SERTÃO PERNAMBUCANO

Em Petrolina, diretoria do sindicato ouviu 
reivindicações da categoria

goria, realizar mobilizações e tratar das negocia-
ções junto aos gestores municipais. O sindicato 
teve avanço nas negociações no Recife, Petroli-
na, Parnamirim, Ipojuca, Cortês e Caruaru.
Parnamirim PSF - Reajuste salarial de 37,5% 
Parnamirim Plantão - Reajuste salarial de 65%
Caruaru – Reajuste salarial de 18%
Ipojuca – Reajuste salarial de 15%
Cortês – Reajuste salarial de 15%
Petrolina – Reajuste salarial de 6%
Recife – 30H: Reajuste salarial de 16,82%
Recife – 40H: Reajuste salarial de 14,20%
Privado – Reajuste no piso de 10,55% (CCT 
2011/2012)
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