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No Recife, enfermeiros conquistam vitória histórica

EDITORIAL

E

sta edição do “O Termômetro” tem um sabor
especial para a diretoria do SEEPE! Após
a renúncia de alguns diretores no mês de abril
deste ano, os cargos da diretoria executiva do
sindicato precisaram ser reorganizados entre os
eleitos no último pleito (leia matéria ao lado) e
essas mudanças vieram em um momento difícil,
quando travávamos uma intensa batalha nas
negociações salariais em algumas prefeituras, e
no auge das definições acerca do Projeto de Lei
do Ato Médico. Mas, o imenso trabalho rendeu
preciosos frutos conforme vocês podem conferir
nas próximas páginas deste informativo.
Soma-se a isso o fato de que, pela
primeira vez, esse jornal está sendo enviado não
apenas para nossos sócios, mas sim para todos
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os enfermeiros do estado, pois acreditamos que
exatamente aqueles que não são sindicalizados
são os que mais precisam conhecer as lutas,
conquistas e dificuldades enfrentadas pelos
enfermeiros e pelo SEEPE.
Depois do período inicial de “arrumação da casa”, ganhamos fôlego renovado para
agir em diversas frentes que precisam de uma
atenção ainda mais especial do que as demais
como, por exemplo, a luta por um piso minimamente digno na rede privada; a realização de
concurso público; e a luta pela recomposição
salarial dos enfermeiros da secretaria Estadual
de Saúde, que amargam imensas perdas acumuladas nos últimos anos.
Embora tenhamos um reduzido quadro

de diretores comparado com a imensa demanda
e as dimensões geográficas de nosso estado,
a diretoria deste sindicato vem se desdobrando
para atender às necessidades dos enfermeiros
desde o Litoral até o Sertão, sabendo que o SEEPE não se resume à diretoria, mas se estende
a cada enfermeiro e enfermeira dispostos a lutar
por seus direitos.
Mas, estejam cientes de que o trabalho
a ser realizado é imenso, do mesmo tamanho da
força e da importância que a enfermagem e cada
enfermeiro tem para a saúde pública e privada no
nosso país!
Boa leitura a todos!
Wagner Cordeiro, presidente do SEEPE

Renúncias levam a mudanças na diretoria do SEEPE

A

diretoria do SEEPE passou por mudanças na
presidência e no corpo de diretores do sindicato, no último mês de maio. A então presidente
eleita para a o triênio 2011/2014, Vera Lúcia
Leite, enviou uma Carta de Renúncia ao cargo,
relatando a incompatibilidade para continuar
exercendo suas funções à frente do SEEPE por
motivos pessoais, fato que sensibilizou todos os
demais diretores da entidade.
Na ocasião, outros integrantes da
direção do sindicato, não menos importantes,
também deixam suas atribuições no SEEPE por

motivos diversos e, também, pessoais.
Diante dos ocorridos, o cargo de presidente do sindicato passou a ser ocupado pelo
até então diretor de Assuntos Jurídicos, Wagner
Cordeiro. Já a pasta da Secretaria Geral da
entidade passou a ser comandada pela diretora
Berenice Garcês e a diretoria Financeira, pela
diretora Flavyana dos Santos.
A diretoria do SEEPE esclarece ainda
que as mudanças não ocasionarão nenhum tipo
de rompimento ou desconstrução da gestão,
mas, ao contrário, será um processo de con-

tinuidade de todo trabalho que já vinha sendo
executado com muita competência e dedicação
pela gestão eleita para o triênio 2011-2014.
Contudo, contamos com a colaboração de todos os nossos filiados para dar continuidade ao trabalho com maestria e por uma
prestação dos serviços de saúde com qualidade
e eficiência. Esse será o nosso papel em busca
de uma assistência à saúde melhor para toda
população e pela qualidade de vida dos trabalhadores da enfermagem. Confira abaixo o novo
corpo de direção do SEEPE:

Presidente
Wagner Cordeiro

Diretor de Assuntos Jurídicos
Ivson Darminton

Secretária Geral
Berenice Garcês

Diretora de Imprensa
Marília Lacerda

Membros do Conselho Fiscal
Jacilene Silva de Lucena Duarte
José Afrânio da Silva
Vanessa Teixeira Veríssimo do Nascimento

Diretora Financeira
Flavyana Santos

Diretoria de Relações Sindicais
Maria do Carmo Raposo

Suplentes do Conselho Fiscal
Carolina da Silva Machado
Edjane Soares de Souza Barza Garrido
Robervam de Moura Pedroza

D

epois de diversas mobilizações, paralisações e um grande embate junto à Gestão
Municipal, os enfermeiros vinculados à Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) conquistaram
uma importante vitória: assegurar as solicitações cobradas pela enfermagem, que visavam
garantir a isonomia histórica com outras categorias de nível superior e reparar distorções em
gratificações.
Contando com o apoio do presidente da Câmara dos Vereadores, Vicente André
Gomes (PSB), a categoria conseguiu abrir o
processo negocial junto a PCR. “Mais do que
um simples resultado financeiro, conquistamos
respeito e mantivemos nosso orgulho e respeito profissional”, relata o presidente do SEEPE,
Wagner Cordeiro.
PROCESSO NEGOCIAL
Durante cerca de dois meses de negociação foram debatidas as cláusulas de natureza financeira que necessitavam de validação
pelo Legislativo Municipal, já que o recesso
da Câmara dos Vereadores se aproximava. Os
enfermeiros reivindicavam a incorporação do
ADE-SUS (Adicional de Desempenho de Equipe) em um percentual que chegava a ser 150%
maior do que o proposto pela Gestão.
Como não havia acordo, o Executivo
enviou o Projeto de Lei que tratava do reajuste
dos servidores municipais, pelo qual os enfermeiros seriam contemplados com apenas
6,49% sobre o vencimento básico. Com isso,
a categoria ficaria com o pior salário base entre os profissionais de nível superior da Saúde
municipal.
Diante da falta de negociação com
os enfermeiros, os profissionais promoveram
diversas mobilizações, até decretar Estado de
Greve e realizar paralisações de advertência.
Foram inúmeras as tentativas de negociação
por parte do SEEPE junto aos gestores da PCR,
a fim de ser evitar a deflagração de uma greve

por tempo indeterminado.
Depois de uma grande mobilização
em frente à Câmara dos Vereadores do Recife,
o presidente da Casa, vereador Vicente André
Gomes (PSB), intermediou a que seria a última
rodada de negociações entre os enfermeiros e
a Gestão Municipal.
RESULTADO FINAL
Os enfermeiros conseguiram incorporar entre 35% e 43% do ADE-SUS, além da correção de distorções da gratificação, que fazia
com que os enfermeiros recebessem valores
menores que outras categorias com mesma
jornada de trabalho e lotação. Com isso, o incremento no vencimento base ficou em 19,9%
para a primeira faixa de vencimentos do Plano
de Cargos, Carreiras, Vencimentos e Desenvolvimento (PCCDV), já que os enfermeiros que se
encontram em níveis superiores da tabela, terão reajustes proporcionalmente maiores. Além
disso, também já ficou acordado com a Gestão
que, neste segundo semestre, será discutida
uma solução para a questão dos enfermeiros
de 30h que recebem um salário/hora equivalente a metade do recebido pelos enfermeiros 40h.
O SEEPE parabeniza a todos os en-

fermeiros que se empenharam, lutaram e perseveraram na batalha, especialmente àqueles
que se disponibilizaram a compor a comissão
de mobilização. “É uma vitória da coletividade
e do trabalho em equipe”, frisou o enfermeiro Alexandre Borges que, mesmo não sendo
membro da diretoria do sindicato, trabalhou
como se fosse.
O SEEPE enaltece a todos que cooperaram com a luta, especialmente, ao presidente da Câmara dos Vereadores do Recife,
que intermediou a negociação final, ao vereador Wanderson Florêncio (PSDB), que já havia
protocolado Emenda ao PL original do Executivo, na intenção de garantir o pleito dos enfermeiros; ao Conselho Regional de Enfermagem
(Coren-PE), na pessoa da presidente Simone
Diniz, que apoiou a luta incondicionalmente e,
em nenhum momento, se negou a participar da
batalha; a CUT-PE, ao Satenpe e ao Fórum dos
Servidores Municipais. “Essa vitória demonstra
o poder e a força da união que entidades representativas da enfermagem pernambucana
(SEEPE, SATENPE, COREN e ABEN) têm, juntas, na luta pela valorização e fortalecimento da
enfermagem”, ressaltou Wagner Cordeiro.

Desagravo Público

A

direção do SEEPE, representada pela diretora Flavyana Santos, participou da primei-
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Jornal editado pela Diretoria de Imprensa
e Comunicação do Sindicato dos
Enfermeiros no Estado de Pernambuco

ra sessão solene de Desagravo
Público, em favor de uma enfermeira em Pernambuco e a
segunda a ser feita no Brasil.
A solenidade foi realizada pelo
Plenário do Coren-PE no final
do mês de maio, no auditório
do Hospital Otávio de Freitas
(HOF), no Recife. A iniciativa foi em favor da enfermeira
Mônica Leite Barros, supervisora da Traumatologia do HOF, que foi agredida verbalmente
Sindicato dos Enfermeiros no Estado de
Pernambuco
Rua Treze de Maio, 292, Santo Amaro, Recife-PE.
CEP:50.100-160
Telefones: (81)3221-4457 FAX:(81)3222-2964
Home: www.seepe.org.br
E-mail: administrativo@seepe.org.br

durante o exercício da profissão por um médico, que se negou a receber a orientação da
enfermeira sobre o uso de uma determinada
vestimenta. Depois do ato de agressão, a profissional não se calou diante do fato e procurou
o Coren-PE para que fossem tomadas as devidas providências. O relator do processo foi o
conselheiro Washington Arruda. Mônica Leite
Barros afirmou que em outros tempos a enfermagem não se sentia protegida pelo Coren-PE
e hoje está feliz porque o Conselho assumiu a
postura de defensor da categoria.
Presidente - Wagner Codeiro
Secretária geral - Berenice Garcês
Diretora de Imprensa e Comunicação - Marília Lacerda
Jornalista Responsável - Bruna Rodovalho (DRT/PE 3902)
Textos - Bruna Rodovalho e Mariana Campelo (estagiária)
Fotos - Arquivo SEEPE
Projeto Gráfico, Diagramação e Impresão - Gráfica Alencar
Tiragem - 13.000 exemplares

Paralisação

O

s enfermeiros de São Bento do Una paralisaram suas
atividades nos dias 25 e 26 de junho. A categoria cruzou
os braços depois que o Poder Judiciário concedeu liminar
garantindo o retorno as Unidades de Saúde da Família (USF)
de origem aos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família
do município, depois da transferência realizada como forma
de retaliação.
Os profissionais também participaram, de forma
solidária, de uma mobilização do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais (SISPUM).

Prestação de contas aprovada

D

urante a Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 17 de abril, na sede do sindicato,
a maioria absoluta dos enfermeiros das redes

privada e pública, presentes à assembleia e
associados ao SEEPE, aprovou a Prestação
de Contas do Exercício de 2012 e a Previsão

SEEPE de Pernambuco

Orçamentária para o ano de 2013.
É com a participação de todos que
podemos construir um sindicato mais forte!
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Sindicato marca presença nas atividades em todo estado

SEEPE trabalha para novas conquistas na Justiça

D

urante todo mês de maio, o SEEPE participou de várias atividades realizadas pelas
entidades da enfermagem, em todo Estado, em
comemoração do Dia da Enfermagem (12 de
maio).
Foram encontros, palestras para os
estudantes de enfermagem das mais diversas
faculdades, cursos, oficinas, debates, mesas
redondas e seminários. Todos, com o objetivo
de disseminar o papel, direitos, deveres e a
importância da enfermagem na saúde do país.
Entre os eventos, destaque para a
programação da 74ª Semana Brasileira de
Enfermagem, que contou a realização do Seminário do Conselho Regional de Enfermagem
de Pernambuco (Coren-PE), no Centro de Convenções, em Olinda, cujo tema foi “Desafios do
Exercício da Enfermagem em Pernambuco”.
Na ocasião, o presidente do sindicato, Wagner
Cordeiro, representou a direção do SEEPE, junto
aos representantes de outras entidades como
Aben-PE, secretarias Estadual e Municipal de
Saúde, secretaria da Mulher do Recife, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de
Pernambuco, Satenpe e vários parlamentares.

Outra participação de destaque do
SEEPE foi na Semana de Enfermagem da
Aben-PE, realizada no auditório do Hospital da
Restauração, no Recife, que abordou a temática
“Consciência Profissional e a Enfermagem no
cuidado com a vida”. Na oportunidade, Wagner
Cordeiro fez questão de ressaltar a importância
da concretização da integração das entidades

representativas da enfermagem pernambucana
e do impacto dessa integração no cotidiano dos
profissionais de enfermagem do nosso estado.
O evento contou ainda com a presença de Simone Diniz, presidente do Coren
-PE, Neide Ferraz, presidente da Aben-PE,
além de outras entidades da enfermagem
pernambucana.

Vitória na Justiça garante convocação de concursados

F

oi publicada no último dia 30 de setembro,
a decisão liminar que ordena a convocação
de uma enfermeira aprovada no concurso
para provimento de vagas para a Universidade
de Pernambuco (UPE). Embora a enfermeira
tenha sido classificada em posição que não se
enquadra no número de vagas previstas, o juiz
acatou o argumento do SEEPE de que, como o
Governo do Estado lançou Edital para processo
seletivo simplificado para a UPE, portanto, há a
necessidade de pessoal e previsão orçamentária
para pagamento dos profissionais.
A Assessoria Jurídica do SEEPE
ingressou com diversas ações em nome dos
profissionais que se dispuseram a fornecer as

documentações necessárias. “As demais ações
ainda aguardam decisão judicial, mas acreditamos que o resultado se dê no mesmo sentido da
primeira ação vitoriosa. Já anexamos a decisão
favorável às demais ações para embasar os responsáveis pelas análises” , explicou o diretor de
Assuntos Jurídicos do SEEPE, Ivson Mendonça.
Desta forma, o sindicato pede a todos
aqueles que já ingressaram com as ações por
meio do SEEPE que aguardem o contato da
entidade para receber informações acerca do
andamento dos processos. Quem ainda não fez,
pode procurar o sindicato para agendar o atendimento jurídico, que é completamente gratuito
para todos os associados.

HospitalMed 2013

Agora, a Assessoria Jurídica do sindicato aguarda o julgamento da ação coletiva
que visa a suspensão da seleção simplificada
e a convocação de todos os concursados para
suprir a necessidade de pessoal para o complexo hospitalar da UPE. Essa é apenas uma das
diversas ações judiciais e políticas que o SEEPE
vem atuando na luta por concurso público no
nosso estado.
“Estamos confiantes que, em breve,
conseguiremos a realização do concurso público
para os hospitais vinculados à Secretária Estadual de Saúde (SES), já que o último certame
foi realizado em 2005 e a última convocação no
ano de 2008.

E

ntre os dias 9 e 11 de setembro, o SEEPE esteve presente à
Feira HospitalMed 2013, o maior evento voltado para o setor
médico-hospitalar de todo o Norte-Nordeste, realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. O sindicato, em
parceria com o Coren-PE e a Federação Nacional dos Enfermeiros - FNE, montou um stand para receber todos os profissionais
da Enfermagem Pernambucana. Pelo local, passaram centenas
de enfermeiros durante os três dias do evento.
O SEEPE conseguiu, junto à gestão da Prefeitura do
Recife (PCR), o pagamento da taxa de inscrição de 250 enfermeiros e a liberação dos mesmos para participarem das palestras e workshops realizados durante a feira. “Esse foi mais um
resultado positivo fruto do empenho e esforço da direção do
SEEPE em garantir a formação continuada dos profissionais”,
explicou o presidente do SEEPE, Wagner Cordeiro.

SEEPE de Pernambuco

@seepe

de ações em curso nas JustiSdasãoçaspeladezenas
Federal, Estadual e Municipal impetraAssessoria Jurídica do SEEPE. Ações

que vão desde processos administrativos e
trabalhistas, passando por pedidos de ampliação da licença maternidade, até a garantia da
aposentadoria especial para os enfermeiros.
Por tudo isso é muito importante que
os associados ao SEEPE mantenham sempre
o cadastro atualizado e fique atento às chamadas que o sindicato faz, seja em reuniões
ou assembleias.
Nesta edição, o SEEPE fez um apanhado de todas as ações jurídicas em curso
para que você possa saber se está enquadrado em alguma dessas situações e procurar o
atendimento jurídico do sindicato para buscar
a garantia dos seus direitos. Confira.
FGTS PARA ENFERMEIROS CONTRATADOS
Enfermeiros
contratados
pelo
Estado de Pernambuco e pelos municípios
geralmente têm os seus contratos de trabalho
rescindidos sem fazerem jus ao recolhimento
do FGTS em suas contas vinculadas.
Assim, os enfermeiros que viveram
tal situação no momento da rescisão dos
seus contratos com o Governo do Estado ou
com os municípios, devem procurar a assessoria jurídica do SEEPE, munidos de todos
os documentos que comprovem que houve
o vínculo, tais com, contrato, contracheques,
declarações de vínculo, para ingressarmos
judicialmente e recuperarmos este direito
sonegado pela Administração Pública.
DIRETO À AMPLIAÇÃO DA
LICENÇA MATERNIDADE
A licença-maternidade é um direito

SERVIÇO

de todas as mulheres que trabalham no
Brasil, servidoras públicas ou não. No caso
da licença-maternidade das enfermeiras
contratadas, mediante seleção pública (para
contratos temporários), pelo Governo de
Pernambuco, é concedido apenas o prazo de
120 dias, sob o argumento de que o Estatuto
dos Servidores, que prevê o gozo de 180 dias
para os servidores públicos, não se aplica a
tais profissionais.
O SEEPE vem garantindo judicialmente o direito a prorrogação da licença-maternidade de 120 para 180 dias para as enfermeiras contratadas mediante seleção pública
(contrato temporário). Assim, as enfermeiras
que se encontram em tal situação devem,
primeiramente, solicitar administrativamente
a prorrogação da licença-maternidade de 120
dias para 180 dias e, após a negativa do Estado, retirar cópia de todo o processo e agendar
o atendimento jurídico no SEEPE com o intuito
de salvaguardar os seus direitos.
CARGA HORÁRIA DE 60H NA UFPE
A UFPE, com base em um parecer
do TCU, vem requisitando que os profissionais de saúde comprovem o exercício de uma
carga horária semanal máxima de 60 horas.
No entanto, a Constituição Federal e a lei
8.112 quando tratam do direito a acumulação
de até dois cargos públicos não fazem qualquer ressalva quanto à carga horária máxima
que deve ser exercida, sendo, portanto, ilegal
o posicionamento restritivo da UFPE.
A assessoria jurídica do SEEPE
ingressou com diversas ações no sentido
de requerer que o Poder Judiciário faça
cessar os efeitos dessa cobrança ilegal da
UFPE, tendo recebido resultados positivos.

Assim, qualquer enfermeiro que esteja sendo
compelido pela Universidade a comprovar
o exercício de uma carga horária semanal
máxima de 60 horas deve procurar o jurídico
do SEEPE para que não ocorra qualquer tipo
de prejuízo.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
O SEEPE busca solucionar outros
problemas ligados a relação profissional dos
enfermeiros que são funcionários públicos,
como acumulação ilegal de vínculos públicos,
recebimento de pagamentos em atraso nas
prefeituras municipais, pagamento da Insalubridade, recebimento de gratificações. Com
isso, o enfermeiro deve solicitar no SEEPE um
atendimento com a assessoria jurídica, onde
será agendado um dia e uma hora específica
para a realização de um atendimento personalizado.
PROCESSOS TRABALHISTAS
Os funcionários da rede privada
também requerem uma atenção especial do
SEEPE, tendo em vista os abusos cometidos
contra tais profissionais. Desta forma, temse ingressado uma série de ações judiciais e
administrativas junto ao Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho e a Procuradoria
do Trabalho com o intuito de solucionar os
problemas enfrentados pelos enfermeiros
da rede privada. No entanto, é importante
que os enfermeiros que sofram abusos no
ambiente de trabalho ou que não estejam
recebendo os direitos contemplados na
Convenção Coletiva da Categoria ou CLT
procurem o sindicato.
AÇÕES POR DESCUMPRIMENTO
DE CONVENÇÃO COLETIVA
A assessoria jurídica do SEEPE
tem recebido muitas denúncias e, com isso,
ingressado com uma série de ações judiciais
face aos hospitais da rede privada com o intuito de garantir o cumprimento de todas as normas da Convenção Coletiva. Hospitais como
o IMIP e o Albert Sabin, dentre outros, estão
sendo obrigados a comprovarem o cumprimento de todas as cláusulas da Convenção
Coletiva, sob pena da incidência de multa. No
entanto, para que ações como essas sejam
viáveis e se multipliquem, é importante que a
categoria denuncie ao sindicato os abusos e
as omissões cometidas.
APOSENTADORIA ESPECIAL
O SEEPE teve uma vitória importantíssima na esfera federal ao conseguir
garantir o direito à aposentadoria especial
para os enfermeiros com 25 anos de serviço
efetivo. No âmbito estadual, existe uma ação
em curso com o intuito de garantir os mesmos direitos. Caso tenha interesse, procure
o sindicato para obter outras informações.

Atendimento Jurídico do SEEPE - Terças e Quintas-feiras, das 14h às 17h - Fone: (81) 3221.4457
SEEPE de Pernambuco

@seepe
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Enfermagem unida garante vitória da saúde brasileira

20

de agosto de 2013: um dia para ficar na
história da enfermagem pernambucana
e brasileira. Depois de todas as discussões e
atividades realizadas nos estados, os trabalhadores da saúde de todo o Brasil conseguiram
a manutenção dos vetos presidenciais à Lei
12.842, mais conhecida como Ato Médico.
A Lei foi aprovada em 17 de junho no Senado Federal e sancionada pela presidente Dilma
Rousseff em 11 de julho, com vetos parciais
que garantiram o atendimento multidisciplinar
nos serviços públicos e particulares da saúde.
O SEEPE, representado pelos diretores Wagner Cordeiro, Berenice Garcês, Flavyana Santos, acompanhados dos delegados
sindicais Alexandre Borges e Gioconda Sá,
além da presidente do Conselho Regional de
Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE), Simone Diniz, e o assessor do Conselho, Luciano
Lima, foram à Brasília para continuar o trabalho
iniciado em Pernambuco em prol da manutenção dos vetos ao Ato Médico.

Na sede da Federação Nacional dos
Enfermeiros (FNE), a delegação pernambucana se reuniu com grupos de vários outros estados para organizar o dia de trabalho e dividir
as atribuições. Enquanto uma parte do grupo
fez abordagens no aeroporto, os demais ficaram incumbidos de abordar os parlamentares
em seus respectivos gabinetes. A representação pernambucana teve como base o gabinete
da Deputada Luciana Santos (PC do B) que
colocou a sua assessoria à disposição para
facilitar o acesso às demais instalações do
Congresso Nacional e aos outros parlamentares do estado.
“Percorremos diversos gabinetes,
entre eles os dos deputados Severino Ninho
(PSB), João Paulo (PT) que se colocaram
prontamente em apoio aos enfermeiros”, conta
a secretária geral do SEEPE, Berenice Garcês.
Durante o dia, ainda foi realizada audiência
com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
e com lideranças partidárias. À noite, nas gale-

rias do Senado, a direção do SEEPE conseguiu
acompanhar os discursos e a votação das matérias, que se encerraram por volta das 22h.
Mas, o resultado só foi conhecido depois da
meia-noite.
A vitória veio com a manutenção
dos vetos. O Sistema Único de Saúde (SUS)
é quem sai fortalecido, pois, caso contrário,
o SUS ficaria engessado com a falta de autonomia das categorias que formam a multidisciplinaridade do setor. Mais uma vitória
para comprovar que a tão sonhada união das
entidades representativas da enfermagem nacional e estadual é uma realidade e que já traz
resultados históricos.
O item que mais causava incômodo
entre os demais profissionais da saúde estava
no artigo 4°, que teve nove pontos vetados, entre eles o inciso 1°, que atribuía exclusivamente
aos médicos à formulação de diagnósticos de
doenças. Quanto à aplicação de injeções, o governo explicou que condicionar o procedimento à prescrição médica pode causar impacto
no atendimento dos estabelecimentos privados e nas políticas públicas do SUS, como as
campanhas de vacinação. Os enfermeiros, que
possuem a aplicação de injeções como uma
de suas atribuições, também comemoraram a
manutenção dos vetos ao Ato Médico.
“Temos a certeza de que a enfermagem saiu fortalecida demonstrando poder de
mobilização, coesão e força nunca antes vistas. Nosso foco agora é a aprovação do PL
2295/00, que regulamenta a jornada de trabalho em 30h semanais, e pela aprovação do
piso salarial nacional”, frisou o presidente do
SEEPE, Wagner Cordeiro.

ATO MÉDICO

Mais de 40 delegados participam do Conse

E

ntre os dias 23 e 25 de outubro, o SEEPE
participou do IX Congresso Nacional Sindical
dos Enfermeiros (Conse), realizado na cidade
de Atibaia, em São Paulo, cujo tema central foi
“Organização Político-Sindical: desafios e estratégias para avançar no mundo do trabalho”.
E, pela primeira vez na história do sindicato, a
instituição conseguiu levar 42 delegados para
participar da atividade de caráter nacional, entre
os quais, a presidente do Conselho Regional de
Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE), Simone Diniz.
“O Conse foi muito bem organizado do
ponto de vista estrutural e da politica. Os eixos
de debate foram bem definidos oportunizando a
reflexão e a construção do plano de lutas de forma democrática e com fundamentação teórica
adequada”, ressaltou a presidente do Coren-PE,
Simone Dinz.
Isto só foi possível devido às assem-

bleias descentralizadas, realizadas em todas as
regiões do estado pela diretoria do sindicato, ao
longo de todo mês de setembro. Com isso, a
entidade foi a segunda maior delegação a participar desta edição do Conse. Para o delegado
Alexandre Borges, enfermeiro da Prefeitura do
Recife, “o Congresso foi uma experiência ímpar que veio para acrescentar a vida de todos
os participantes, solidificando o trabalho para a
enfermagem como um todo”, enfatizou.
Além disso, o SEEPE conseguiu eleger
três de seus diretores como membros da direção da Federação Nacional dos Enfermeiros –
FNE. O presidente do sindicato, Wagner Cordeiro, foi eleito para a 1º Tesouraria da Federação; a
secretária geral do SEEPE, Berenice Garcês, assume a Secretaria de Assuntos Internacionais e
a diretora financeira do sindicato, Flavyana Santos, foi eleita para a diretoria executiva da FNE.
“No IX Conse, conhecemos o cenário

#DilmaVetou
#saudevenceu

TRECHOS VETADOS

Veja, abaixo, os pontos que foram vetados pela presidente:
• São atividades privativas do médico: formulação do diagnóstico nosológico
[referente à classificação das doenças]
e respectiva prescrição terapêutica; indicação do uso de órteses e próteses,
exceto as órteses de uso temporário; e
prescrição de órteses e próteses oftalmológicas (Art. 4º, incisos 8 e 9)
• Não são privativos do médico os diagnósticos funcional, cinésio-funcional, psicológico, nutricional e ambiental, e as
avaliações comportamental e das ca-

pacidades mental, sensorial e perceptocognitiva ( Art. 4º, parág. 2º)
• Procedimentos invasivos, para os efeitos
da Lei, incluem: invasão da epiderme
e derme com o uso de produtos químicos ou abrasivos; e invasão da pele
atingindo o tecido subcutâneo para
injeção, sucção, punção, insuflação,
drenagem, instilação ou enxertia, com
ou sem o uso de agentes químicos ou
físicos (Art. 4º, parág. 4º)
• Excetuam-se do rol de atividades privati-
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vas do médico: aplicação de injeções
subcutâneas, intradérmicas, intramusculares e intravenosas, de acordo com
a prescrição médica; cateterização nasofaringeana, orotraqueal, esofágica,
gástrica, enteral, anal, vesical e venosa
periférica, de acordo com a prescrição
médica; e punções venosa e arterial
periféricas, de acordo com a prescrição médica (Art. 4º, parág. 5º)
• São privativos de médico: direção e chefia
de serviços médicos (Art. 5º, inciso 1º)
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nacional e construímos o plano de lutas para os
enfermeiros do Brasil. O congresso mostrou aos
nossos delegados de base e a toda diretoria que
e possível sim, com garra e determinação, mudar e quebrar paradigmas outrora impostos para
nossa categoria”, explicou a secretária geral do
SEEPE, Berenice Garcês.
Mas, durante os três dias de Congresso, os delegados participaram de uma
programação extensa em que foram discutidos
os eixos temáticos do IX Conse e a elaboração
do plano de lutas dos enfermeiros. A delegação
pernambucana foi a que, não só fez como teve
aprovado, o maior número de propostas do
Congresso.
“Durante todo o IX Conse, posso exaltar a união e coesão da nossa delegação, além
da participação democrática de todos nas decisões a serem tomadas. Desde a eleição dos
delegados, nas propostas dos eixos temáticos,
nos cargos a serem disputados”, frisou o presidente do SEEPE, Wagner Cordeiro.
Outro fato que deu ainda mais relevância à participação da representação levada pelo
SEEPE foi a presença da delegada Gioconda
Maria de Sá, enfermeira da Secretaria Estadual
de Saúde e da PCR, na Comissão Eleitoral da
FNE. “Para mim, foi uma experiência nova e
muito rica, além da responsabilidade enorme
de conduzir um processo eleitoral como este.
Eu nunca tinha participado do Conse e também
não tinha ido a um congresso dessa amplitude”,
afirmou Gioconda.
É importante frisar o esforço da diretoria do sindicato para levar os 42 delegados para
o IX Conse, que representa um momento de ímpar e de formação para os delegados sindicais
de base e futuros diretores sindicais do SEEPE.
E, para que a união e mobilização
dos enfermeiros possam continuar agregando
novos feitos à categoria, o SEEPE vai viabilizar
um novo encontro contando com todos os participantes do Congresso Nacional Sindicato dos
Enfermeiros e os delegados de base que não
puderam participar do evento. A ação terá como
objetivo, também, avaliar o Conse e debater as
propostas do plano de lutas construído durante
o congresso, além de transformá-las em ações
práticas no estado.
“A diretoria do SEEPE entende e acredita que as decisões e lutas em favor da categoria,
devem ser construídas e realizadas de maneira
democrática e participativa, com a inclusão de
todos os enfermeiros que estejam dispostos à
contribuir. A força do sindicato está na união e
trabalho conjunto da diretoria e dos profissionais
da base”, enfatizou Wagner Cordeiro.
O SEEPE aproveita para agradecer a
presença, participação, colaboração e atuação
dos 42 delegados que foram ao Conse e toda
confiança por eles depositada nesta entidade.
Enfermeiros unidos, sindicato forte!
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EIXOS DISCUTIDOS DURANTE O IX CONSE
Eixo 1. Formação e residência em enfermagem no Brasil;
Eixo 2. Organização e Estrutura Sindical - A importância da Organização Sindical como Instrumento para Valorização
do Profissional Enfermeiro;
Eixo 3. Saúde do Trabalhador Enfermeiro;
Eixo 4. Condições de Trabalho dos Enfermeiros no Setor Público e Privado e as dificuldades nas negociações coletivas;
Eixo 5. Acesso e Qualidade da assistência de enfermagem no SUS e sua interface com o Controle Social;
Eixo 6. Novas profissões e suas implicações no exercício profissional da Enfermagem.

SEEPE está com novas instalações

O

Sindicato dos Enfermeiros no Estado de
Pernambuco - SEEPE, está de cara nova.
Os associados que forem ao sindicato poderão
conferir de perto as mudanças na entidade que
visam a melhoria no atendimento e do bem-estar dos associados.
Já com a fachada nova sendo concluída, o SEEPE também está cuidando da manutenção e modernização da rede elétrica das
instalações e de todas as dependências da instituição. Contudo, a reforma ainda visa a readequação do auditório, que trará maior conforto
para as futuras assembleias, reuniões, encontros e outros eventos realizados pelo sindicato.
Acompanhe todas as notícias no site
do sindicato (www.seepe.org.br) e curta também a nossa página no Facebook (Seepe de
Pernambuco) e siga o nosso Twitter (@seepe).

16º CBCENF

A

direção do SEEPE, representada pelos diretores Berenice Garcês,
Maria do Carmo e Flavyana Santos, participaram do 16º Congresso
Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, o CBCENF, o maior evento de
enfermagem da América Latina, realizado em Vitória (ES), de 2 a 5 de
outubro. Este ano, o Congresso teve como tema “Compromisso com a
Ética e Responsabilidade Social”, assunto essencial para o exercício da
profissão. As discussões desdobraram-se nos eixos temáticos “Ética e
legislação em Enfermagem”, “Cidadania, alienação e controle social” e
“Acessibilidade e sustentabilidade no SUS”.
Entre as diversas palestras e mesas-redondas, destacaram-se
as que debateram o tráfico de crianças, a diversidade sexual e a reprodução humana. O evento reuniu mais de 5 mil profissionais e estudantes
da enfermagem e registrou a inscrição de quase mil trabalhos no Congresso, o que reforça o crescimento do interesse dos estudantes pela
área acadêmica.

