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Em dia histórico, SEEPE realiza assembleia junto com os enfermeirosda SES

B

asta! Essa foi uma palavra que marcou a
assembleia dos enfermeiros da Secretaria
Estadual de Saúde que aconteceu no dia 21
de fevereiro de 2014, no auditório do Hospital
da Restauração. Entre os temas que estiveram
na pauta de negociações dos enfermeiros
vinculados a Secretaria Estadual de Saúde
estiveram salário base, gratificação de plantão,
produtividade, insalubridade, adicional noturno,
CTD’s, concurso público, dimensionamento de
pessoal, educação permanente, taxa assistencial e outros.
O presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Pernambuco, Wagner
Cordeiro deu início a assembleia agradecendo
a participação de todos os enfermeiros presentes e ressaltou a importância da unidade
da categoria na luta por melhores condições de
trabalho. “Hoje é um dia histórico para o SEEPE
que tem a oportunidade de lutar por melhores
condições de trabalho para o enfermeiro vinculado a Secretaria Estadual de Saúde. Conseguimos grandes avanços desde o início da gestão,

já estamos fazendo a negociação em diversos
municípios como Abreu e Lima, Camaragibe,
Passira, Petrolina, Moreno e tantos outros. É
com muita satisfação que estamos aqui para
caminharmos juntos em busca de um novo
tempo na enfermagem”, afirmou Wagner.
Ainda na ocasião, a economista e
técnica do Dieese - Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos-,
Milena Prado (à convite do SEEPE) apresentou
“Indicadores do mercado de trabalho para
os trabalhadores do setor da saúde”. Milena
apresentou informações da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS), para os anos de
2008 a 2012 que consiste em um registro administrativo, de preenchimento obrigatório pelos responsáveis por todos os estabelecimentos com algum vínculo empregatício ao longo
do ano de referência. Ou seja, é uma fonte de
dados referente ao mercado de trabalho formal,
sistematizada e disponibilizada anualmente
pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego,
referente aos enfermeiros de nível superior e

afins, segundo classificação do CBO 2002.
Após a apresentação esclarecedora
de Milena, teve início à construção da pauta de
negociações para 2014. Após um longo debate
houve votação acerca de cada ponto debatido
para oficialização da pauta de negociações.
No momento, entre outras decisões ficou estabelecido que houvesse novas assembleias
para escolha dos delegados sindicais de cada
unidade de saúde e um seminário a ser promovido em parceria com a Federação Nacional dos
Enfermeiros sobre “plantões extras” – assunto
colocado em discussão na assembleia.
Por fim, o SEEPE reafirmou seu
compromisso com a enfermagem e com todos
os profissionais que se dedicam a profissão e
lutam por mais dignidade e melhores condições
de trabalho para o enfermeiro. “Estamos dando
os primeiros passos de uma longa jornada pela
frente! Mas, vamos juntos lutar para a construção de uma enfermagem mais digna. Contamos
com vocês, afinal juntos somos mais fortes”,
finalizou Wagner Cordeiro.

SEEPE em Ato da Enfermagem 30 Horas Já

O

Ato da Enfermagem, ou melhor, a marcha pela Avenida Paulista, em São Paulo, pelas 30 horas aconteceu no dia 14 de
março. E o Sindicato dos Enfermeiros no
Estado de Pernambuco não poderia deixar
de participar de um momento tão importante
para a categoria. A delegação pernambucana
seguiu representada pelo Presidente do SEEPE Wagner Cordeiro, a Diretora de Organização e Relações Sindicais Maria do Carmo
Raposo, Diretora Financeira Flavyana Silva,
Presidente do Coren-PE Simone Diniz, além
da presença dos companheiros Wagner Miranda, Penha Nunes, Marta Duarte, Rosário
Trindade, Alexandre Borges e Dayvson Monteiro. É o estado de Pernambuco levando a
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Toda alegria do Camarote da Enfermagem – Ano I

“E

i pessoal, ei moçada... o carnaval começa
no Galo da Madrugada!!” ... E foi ao som
dos clarins de Momo que a enfermagem pernambucana acordou no sábado de Zé Pereira.
O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Pernambuco pela primeira vez na história promoveu
o Camarote da Enfermagem com o intuito de
valorizar o profissional da enfermagem e construir um tempo novo para a categoria de lutas e
também de alegrias.
E foi para um público de mais de dois
milhões de pessoas que a enfermagem pernambucana levantou suas bandeiras pelas 30 horas,
pelo concurso público e pela dignidade da profissão. “Quem pensa que estamos apenas brincando no Galo se engana. Estamos mostrando para
todo o cenário nacional a luta da enfermagem
pernambucana! A luta é diária. Não paramos
nem por um minuto! Queremos construir um
novo tempo para a enfermagem de Pernambuco
e para isso contamos com a valorização do profissional que caminha junto conosco”, afirmou o
presidente do SEEPE Wagner Cordeiro.
Embalados pelo frevo, o Camarote da
Enfermagem foi saudado por grandes nomes
que fizeram a festa dos foliões, como: Elba Ramalho, Fafá de Belém,Santana, Geraldinho Lins,
Benil, Gustavo Travassos, Maestro Spok, Maestro Forró, André Rio, João do Morro, Josildo Sá,
Israel França, Ed Carlos e Dudu do Acordeom.
Para a enfermeira Maria do Rosário, o
Camarote da Enfermagem representa um momento novo da enfermagem. “Sou enfermeira há
muito tempo e sempre sonhei em viver momentos como esse. Para alguns pode representar
pouca coisa, mas para mim mostra a vontade
e desejo dessa geração nova do SEEPE de valorizar a categoria não apenas com palavras e
discursos vazios, mas com atitudes e com lutas que vão além do ambiente de trabalho. Eu
acredito em um novo tempo para nossa enfermagem. Parabéns ao SEEPE que soube organizar tudo nos mínimos detalhes”, parabenizou a
enfermeira Maria do Rosário.
Ainda na ocasião, marcaram presença
a deputada federal (PCdoB) Luciana Santos, o
deputado federal (PSB) Severino Ninho, o secretário de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de Pernambuco, Marcelino Granja, a Presidente do Conselho Regional de Enfermagem-PE
Simone Diniz, a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem-PE Penha Sá, entre outras
autoridades amigas da enfermagem.
Deixamos aqui o nosso muito obrigado
ao apoio dado pelo Coren-PE, Aben-PE, FNE, as
empresas Astech, Rima e Sanlife. Agradecemos,
também, a todos os enfermeiros que estiveram
conosco neste momento de folia e luta! A todos
os que acreditam que a enfermagem merece
mais respeito, mais valorização e mais dignidade, venham conosco para luta. Juntos somos
mais fortes!

SEEPE de Pernambuco
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A realização do 1º CONSEEPE foi um verdadeiro sucesso!

O

1º Congresso Sindical dos Enfermeiros do
Estado de Pernambuco reuniu a diretoria do
Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Pernambuco - SEEPE, entidades representativas da enfermagem além de autoridades, que ressaltaram
a importância do evento para a construção de um
senso crítico apurado e para as bandeiras de luta
da categoria. O Congresso aconteceu no Centro
de Formação e Lazer do Sindsprev, na Guabiraba,
durante os dias 06,07 e 08 de fevereiro.
A equipe do SEEPE esteve presente em
peso. Todos os funcionários fizeram questão de
trabalhar em conjunto para o sucesso da realização do evento. Com o tema “Construindo hoje as
conquistas do amanhã”, O presidente do SEEPE,
Wagner Cordeiro presidiu a mesa de abertura e
contou com a presença de nomes como Simone
Diniz (presidente do COREN-PE), Solange Caetano (presidente da FNE), Sérgio Goiana (diretor
financeiro da CUT-PE e coordenador Geral do
Sindsep), Jebson Souza (representante do Cofen)
, Penha Sá (presidente da ABEN), Luciana Santos
( deputada federal - PCdoB) e Marcelo Santa Cruz
(vereador do município de Olinda-PT). O evento
contou, também, com a participação dos membros dos Diretórios Acadêmicos da UFPE, UPE,
Maurício de Nassau e Universo. Encerrando a noite de abertura, o professor Arandi Maciel Campelo
deu um verdadeiro show ao ministrar a palestra
“O iceberg do comportamento humano”. E finalizando o primeiro dia de CONSEEPE, a atividade
cultural fez a animação dos presentes.
O segundo dia do CONSEEPE teve início
com uma mesa redonda com as entidades representativas que trataram dos “Desafios para o desenvolvimento da profissão”. A presidente da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) Penha

Sá, discutiu sobre o tema, levando em consideração o estresse e as doenças do mundo moderno
que afetam o profissional de saúde. Também foi
tema do debate a formação do enfermeiro e sua
organização curricular. “O perfil de enfermeiro,
tem que ser crítico, generalista e reflexivo”, afirmou Penha. Como integrante da primeira mesa, a
presidente do Conselho Regional de Enfermagem
(Coren-PE) Simone Diniz falou sobre o cenário
nacional da profissão, as conquistas e melhorias
que devem ser buscadas pela categoria. O representante do Conselho Federal de Enfermagem
(Cofen), Jebson Souza, ressaltou a importância
da enfermagem para o país. “Estamos lutando
ainda com leis arcaicas”, explicou. Já a presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE),
Solange Caetano, falou sobre as prioridades do
enfermeiro. “Precisamos valorizar a família, amigos e trabalho. Mas, também é preciso educar a
politização”, afirmou Solange. Ela ainda ressaltou
a necessidade do ingresso político dos enfermeiros para o avanço da enfermagem.
Com o tema “A importância da politização para novas conquistas”, o diretor financeiro da CUT-PE e coordenador Geral do Sindsep,
Sergio Goiana e o deputado federal de Pernambuco, João Paulo (PT) fizeram parte da segunda
mesa redonda do dia, tendo como mediador o
presidente do SEEPE, Wagner Cordeiro. Dentre
as pautas analisadas, estiveram: evolução social,
necessidade de melhorias, regularização da enfermagem, histórico da organização dos trabalhadores no Brasil, regulamentação da formação e
importância sindicalista. Foi abordado também a
questão da importância de um profissional ativo
em suas lutas, com marchas e mobilizações na
defesa da pauta da classe trabalhadora. Dando

SEEPE de Pernambuco

continuidade as atividades do Congresso, houve
a divisão em grupos para debater eixos temáticos
pré-definidos: “Negociação no serviço público e
privado”, “Interiorização das atividades, filiação e
delegados sindicais” e “Formação e participação
do enfermeiro no controle social e organização
por local de trabalho”. Cada grupo desenvolveu
um plano de propostas de melhorias em sua área
que foi colocado em votação no último dia do
CONSEEPE.

Encerramento
O 1º Congresso Sindical do Enfermeiros
do Estado de Pernambuco – CONSEEPE foi encerrado após a votação do plano de lutas para 2014.
O presidente do SEEPE, Wagner Cordeiro aproveitou o momento e fez uma bela homenagem em
forma de música para todos os participantes do
Congresso que depois puderam aproveitar a área
de lazer do local em família. O SEEPE agradeceu
a presença dos congressistas: “A grande vitória
desse Congresso foi a presença de vocês. Espero
que vocês voltem ao seu dia a dia mais politizados, com o espírito crítico e, acima de tudo, mais
próximos uns dos outros. Esse é o nosso objetivo: caminhar juntos para construirmos hoje as
conquistas do amanhã”, disse Wagner Cordeiro,
que recebeu aplausos dos congressistas, funcionários e diretoria. O SEEPE, também, agradeceu
o esforço dos representantes das entidades que
estiveram presentes como o COREN, ABEN, FNE,
COFEN e CUT; a presença dos parlamentares, dos
diretórios acadêmicos, dos delegados sindicais e
demais companheiros de luta. Ainda na ocasião,
o SEEPE convidou todos os presentes a participarem dos próximos Congressos que virão. Afinal,só é possível avançar na luta com unidade e
politização.

@seepe
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A integração das entidades de enfermagem – realidade possível?

A

integração das entidades de enfermagem –
ou a falta de integração, sempre teve espaço garantido na rodas de conversa dos profissionais da área. Em 2011, foi eleito o plenário
atual do COREN-PE, gestão “Um Coren para
Todos”, formado pelas chapas 2 de enfermeiros e 3, de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem que concorreram às eleições, sob o título
Integrar e Avançar, e que foram eleitas com
mais de 75% dos votos das categorias, num
sinal de que, de fato, a integração era o desejo
dos quase 50.000 profissionais da época.
De fato, COREN-PE, Sindicatos e
Associação Brasileira de Enfermagem de Pernambuco, têm se esforçado para, garantindo a
independência funcional de cada uma das instituições, propor ações em que a Enfermagem
pernambucana possa ser vista pela sociedade
em geral, como um dos atores principais da
construção de políticas de saúde, um protagonista indispensável à defesa da vida, reafirmando, dessa forma, sua importância para
a construção de uma sociedade mais justa,
mais igualitária, mais feliz.
Dessa forma é que em quase todos
os eventos científicos de Enfermagem no estado de Pernambuco estão juntas as entidades
representativas da categoria; foram realizadas

as semanas da enfermagem em 2012 e 2013
de forma descentralizada no estado, oportunizando a participação das gestões municipais, escolas de nível médio e faculdades de
enfermagem; a participação conjunta SEEPE
e COREN-PE em eventos nacionais como na
Luta pelas 30horas semanais em Brasília e, no
último dia 14 de março, na Av. Paulista em São
Paulo, nas discussões do Piso Salarial Nacional e Defesa dos Vetos da presidenta Dilma ao
Projeto do Ato Médico e CBCNF (Fortaleza e
Vitória). No estado, as entidades lutam incessantemente pela realização de concurso público, dimensionamento adequado de profissionais, inclusive com ações judiciais vitoriosas,
em desfavor de entidades públicas e privadas
que não foram atendidas pelos demandados,
mas que importam em contratação de cerca

de 500 enfermeiros para o hospital da restauração e 180 para o IMIP. Mostramos à sociedade que a enfermagem valoriza a cultura regional, levando ao galo da madrugada o primeiro
camarote da Enfermagem.
A integração é possível sim. Provamos isso. No entanto, precisamos mais.
Precisamos da integração das categorias. Enfermagem sozinha, profissional isolado, é profissão em risco. Precisamos participar da vida
associativa. Acreditar nas instituições que nos
representam e elevar o nível das discussões,
formulando propostas de avanço, buscando
incessantemente a autonomia do enfermeiro e
a independência do exercício profissional.
O plenário do COREN-PE, gestão
“Um coren para todos”, reafirma seu compromisso com a integração das entidades, com
a busca incessante pela qualidade, ética e legalidade do exercício profissional, sem perder
de vista, jamais, o respeito à dignidade desta
honrada, valente e admirada profissão.
Um grande abraço a todos e a todas!
Simone Florentino Diniz.
Coren-PE – Presidente
dinizvictor@hotmail.com
81-9662-5577

SEEPE mostra sua força em São Paulo e no Chile

Mês de março. Mês em que se
comemora o chamado Dia Internacional da
Mulher, uma homenagem aquelas 130 mulheres que foram queimadas em Nova York
no ano de 1857 porque desejavam melhores
condições de trabalho. Passados 157 anos, a
luta continua e o Sindicato dos Enfermeiros
do Estado de Pernambuco não poderia ficar
de fora. A Secretária Geral do Sindicato dos
Enfermeiros do Estado de Pernambuco e,
também, Secretária de Assuntos Internacionais da Federação Nacional dos Enfermeiros,
Berenice Garcês esteve durante os dias 11
e 12 de março em São Paulo onde participou da Reunião Nacional de Mulheres da ISP
(Internacional de Serviços Públicos) levando
propostas da luta em 2014.
Para a construção da pauta, além

SERVIÇO

de Berenice Garcês participam da Comissão Mulheres do Brasil: Tânia Makluf (enf
RJ), Célia (CNTSS), Cíntia (CSPB), Clenir
(FEMERGS), Ana (enf SP), Elisabete(FNE)
e Regina (Eletric SP). Durante a reunião foram abordados três pontos centrais: Fim da
violência contra a mulher, trabalho precário
e equidade salarial. Entre as propostas aprovadas quanto à violência estão criar grupos
de trabalho para elaborar um texto de sensibilização dos sindicatos (sobre a questão
de assédio) e publicação do texto nos sindicatos e centrais sindicais, como também,
produzir uma cartilha em conjunto com os
órgãos públicos para campanha da amplificação das notificações dos casos dirigidos aos
trabalhadores da Saúde. Já quanto a questão
da equidade salarial, o objetivo é retomar as
propostas definidas no projeto SubRemuj,
atualizar a pesquisa sobre inequidade salarial
de 2002 e tentar iniciar um trabalho junto a
Mesa de negociações do SUS (tanto em SP
quanto nacionalmente), Prefeitura de Campo
Grande e Prefeitura de Itabuna. No quesito da
precariedade do trabalho, a ideia é identificar
três locais de trabalho para pesquisar a relação entre a mulher trabalhadora e precarização. Ficou estabelecido que os locais fossem

a Secretaria da Fazenda na Bahia, o Hospital
da Restauração em Pernambuco e a Empresa
Start Sector Elétrico em São Paulo.
Após o término da reunião, Berenice
embarcou para o Chile com o intuito de apresentar e defender as propostas definidas em
São Paulo no Comitê Subregional Brasil Cone
Sul que aconteceu em Santiago nos dias 13 e
14 de março. Ao chegar a solo chileno, a Secretária Geral do SEEPE teve a oportunidade
de participar do desfile da nova presidente do
País, a socialista Michelle Bachelet, no cargo
que já ocupou entre 2006 e 2010. A nova governante chilena, de 62 anos, recebeu a faixa
presidencial das mãos da nova presidente do
Senado, Isabel Allende, filha do falecido presidente Salvador Allende e a primeira mulher
na história do Chile a presidir a câmara alta.
Além do Brasil, estão presentes a Argentina,
Chile, Paraguai e Uruguai.
“A importância é trazer a nossa luta
para um âmbito internacional. Mostrar a importância do enfermeiro se inserir em todos
os espaços políticos. Até porque o enfermeiro é reconhecido por sua bravura, é guerreiro
por natureza e, sendo assim, não vai desistir
nunca da luta”, finalizou a Secretária Geral do
SEEPE, Berenice Garcês.

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

@seepe

O TERMÔMETRO

Pesquisa mostra discrepância entre o salário da rede estadual e municipal

D

urante Assembleia com os enfermeiros vinculados
à rede Estadual de Saúde, no dia 21 de fevereiro,
no auditório do Hospital da Restauração foi realizada
uma palestra ministrada pela economista e técnica
do Dieese - Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos-, Milena Prado sobre os
“Indicadores do mercado de trabalho para os trabalhadores do setor da saúde”, no qual foi possível observar a evolução dos indicadores trabalhistas e salário
base do profissional da categoria.
As apresentações foram compostas por informações da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), fontes de dados referente ao mercado formal,
sistematizada e disponibilizada anualmente pelo MET
- Ministério do Trabalho e Emprego. As informações
são referentes aos enfermeiros de nível superior e
afins, de atividades de atendimento hospitalar e serviços móveis de atendimento a urgências e remoção
de pacientes.
Foram feitos comparativos pelo Brasil, Nordeste e Pernambuco em quatro anos (2008 - 2012)
mostrando o número de estabelecimentos no setor
de saúde onde foi possível perceber um aumento em
Pernambuco, passando de 365 para 388 unidades.
Pernambuco representa pouco mais de 4% dos estabelecimentos do país ao longo da série, e mais de
20% em relação ao nordeste. O número de empregos
formais de enfermeiros com nível superior, em Pernambuco cresceu 14,4% em 4 anos.
A pesquisa disponibilizada pelo DIEESE
apresentou a série histórica que mostra que, em torno
de 70% dos trabalhadores do setor tem uma jornada
semanal entre 31 e 40 horas. Por volta de 11% dos
enfermeiros e afins têm jornada de 41 a 44 horas
de trabalho. As estatísticas apresentadas mostram o
quanto é importante o ato das “30 horas Já”, para a
melhoria da categoria, que merece respeito e melhores condições de trabalho.
De 2008 a 2012, o percentual de empregos
com duração de menos de 1 ano foi de 32,6 para 28,7
mostrando que ainda há uma rotatividade considerá-

CARACTERÍSTICAS DA REMUNERAÇÃO

Pernambuco - Evolução da Remuneração Média Nominal dos Enfermeiros com Nível Superior e Afins¹, por Natureza Jurídica 2008-2012.
Remuneração Média Nom. (R$)
Natureza Jurídica

2008

2012

Setor Público Estadual
Setor Público Municipal - Recife
Total do Setor

1.480,56
2.766,66
2.105,86

1.839,75
4.612,40
2.733,27

Variação (%) Acumulada IPCA (% acumulada
no período
2008-2012)
24,26
31,87
31,87
66,71
29,79
31,87

Ganho / IPCA ( % acumulada de
Reajuste
Perda Real janeiro/2013 a maio/14) Necessário (%)
-5,77
8,82
15,49
26,42
8,82
-13,92
-1,58
8,82
10,57

Nota: (1) CBO 2002 Família
(2) Remuneração Média é a Remuneração Nominal de Dezembro dividida pelo número de vínculos formais.
(3) Exclúi vínculos de renda ignorada
(4) Dados de 2014 estimados pelo BCB.
(5) Total do Setor engloba também as entidades privadas

vel. No quesito remuneração, já em 2012, a média nominal entre os enfermeiros ficou em R$ 2733,27 em
Pernambuco e R$ 3753,17 no País, ou seja, no comparativo estamos com uma defasagem de R$1019,9.
Enquanto a remuneração média por natureza jurídica
do setor Público Federal obteve um crescimento de
R$ 4.217, 27 (de R$3.562 para R$7.779- de 2008
a 2012), o setor Público Municipal teve um aumento
de R$ 923,66 ao longo de 4 anos, já o setor Púbico
Estadual cresceu apenas R$ 359,19, um aumento
desrespeitoso para o profissional e completamente
defasado com a realidade brasileira. Comparando a
rede Estadual e Municipal, percebemos que no setor
municipal houve um ganho real de 26,42, enquanto
na rede estadual amargamos uma perda real de -5,77.
Tanto que em 2012, o enfermeiro da rede estadual tinha a remuneração média nominal de R$ 1839, e os
enfermeiros da rede municipal R$ 4.612.
São dados preocupantes. Pernambuco
ficou como a terceira pior remuneração do Nordeste,
em termos de remuneração média nominal, perdendo
apenas para Bahia e Maranhão. Já no Setor Público Estadual, Pernambuco ficou como a segunda pior remuneração, perdendo apenas para o Rio Grande do Norte, e a nossa vizinha Paraíba que em 2008 tinha uma
remuneração média de R$ 1034 em 2008, teve um
crescimento de 44,29% ao longo de 4 anos e em 2012
já oferecia uma remuneração média de R$ 4482,05.
Os enfermeiros merecem mais respeito e mais valorização. São pesquisas como essa,
realizada pelo DIEESE, que nos alerta sobre a ne-

cessidade de uma luta conjunta da categoria. Juntos podemos modificar a realidade a nossa volta.
O cenário de descaso com a saúde no Estado de
Pernambuco não pode continuar. O BASTA é meu e
é seu também! Venha para luta construir novas propostas para juntos vivermos um novo tempo para a
enfermagem.
Em apresentação, foi mostrado o crescimento da população masculina na enfermagem, apesar das mulheres ainda dominarem com aproximadamente 90% do setor no ramo.
No ano de 2012, os empregados com idade entre 25 e 39 anos tinha um percentual de 67,8%.
No mesmo ano, quase 9% dos enfermeiros tem faixa
etária entre 50 e 64 anos, em Pernambuco.
A série histórica mostra que, em torno de
70% dos trabalhadores do setor tem uma jornada de
trabalho entre 31 e 40 horas. Por volta de 11% dos
enfermeiros e afins têm jornada de 41 e 44 horas de
trabalho, no estado.
Em 2008 e 2012, respectivamente, o percentual de empregos com duração de menos de 1 ano
foi de 32,6 para 28,7 mostrando que ainda há uma
rotativa considerável.
A evolução da remuneração média dos
enfermeiros com nível superior e afins em Pernambuco, tinha média salarial de R$ 2.105,86, em 2008,
passando para R$ 2.733,27 no ano de 2012. Onde o
crescimento médio anual estava em 6,47% entre 2008
e 2012, sendo no setor público estadual com média
5,58% entre 2008 e 2012.

Amigo da enfermagem, deputado João Paulo defende as 30h em rede social

N

o dia 14 de março, o Sindicato dos Enfermeiros do
Estado de Pernambuco juntamente com a enfermagem brasileira estiveram reunidos, na Avenida Paulista,
para mobilizar políticos e sociedade no intuito de avançar
com o Projeto de Lei 2295/00, que regulamenta a jornada de trabalho da enfermagem em 30 horas semanais.
Atualmente, o Projeto está paralisado na Câmara dos
Deputados sem negociação para inclusão na pauta de
votação do Plenário.
E no meio de tantas lutas, a enfermagem
pôde contar com o apoio a causa dado pelo economista e
deputado federal (PT-PE) João Paulo. O deputado afirmou
colocar a disposição da enfermagem a sua solidariedade,
especialmente, a Pernambuco, pela defesa das 30 horas
semanais. “Quero fazer uma saudação às presidentes da
Federação Nacional dos Enfermeiros, Dra. Solange Caetano; do Coren-PE, Dra. Simone Diniz, que tem feito um
grande trabalho pela enfermagem no Estado; além dos

presidentes do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Dr. Osvaldo Albuquerque; e do Sindicato dos Enfer-
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meiros no Estado de Pernambuco, Dr. Wagner Cordeiro”,
parabenizou João Paulo.
Ainda em sua rede social, o deputado compartilhou com seus seguidores que “é uma luta justa de
uma categoria que tem como missão cuidar da vida das
pessoas. Podem contar com o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores e da presidente Dilma Rousseff
no sentido de não cederem à pressão de uma parte dos
prefeitos do País contraria ao projeto, que hoje está pronto para ser votado no plenário da Câmara”.
O SEEPE agradece ao carinho do deputado
João Paulo, amigo da enfermagem, que dentre outras
lutas levantou a bandeira pelas 30 horas e sabe a importância dessa categoria que tem como missão cuidar
das pessoas. Nessa perspectiva, contamos com VOCÊ
na luta pela aprovação através da Câmara Federal do PL
2295/2000 para oferecer uma enfermagem digna a toda
população brasileira.
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