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Aumento de salários para
enfermeiros(as) JÁ!
Lucro da Rede D’Or cresceu R$ 954 milhões e Hapvida lucrou R$ 150 milhões no 2º semestre.

S

etembro é o mês da database dos enfermeiros da
rede privada de Pernambuco. É nesse mês que o Sindicato
negocia o aumento salarial e outros
benefícios para a categoria.
Mas todo ano é a mesma
choradeira dos patrões: dizem que
o mercado está em crise e que não
podem dar aumento aos trabalhadores, inventam que vários hospitais estão ameaçados de fechar, etc.
etc.
A verdade é que em 2017, o
lucro dos hospitais só cresceu,
como apontam as matérias dos
jornais Valor Econômico e Estadão. A Rede D'Or, por exemplo, em
2017 teve um aumento de 19% nos
seus lucros - um total de R$ 954
milhões. Já a Hapvida, somente no
2º semestre deste ano lucrou
R$ 150 milhões.
Enquanto isso, nós enfermeiros, levamos o hospital nas
costas e enfrentamos a superlotação das emergências, a sobrecarga
de trabalho (muitas vezes acumulando funções de outras categorias)
e ainda, somos os principais responsáveis pelos prêmios de acreditação dos hospitais, já que grande
parte das metas é de responsabilidade nossa.

O que ganhamos em troca? Salários baixos que há anos não têm
aumento real, excesso de jornada
de trabalho e só cobranças. Precisamos mudar esse cenário. Mas
para isso sua participação é fundamental!
Acontece que os patrões
lucram ainda mais quando pagam
menores salários aos seus funcionários. A conta é simples: se o lucro
aumenta, o salário diminui, e viceversa. Por isso é que os patrões
nunca vão querer aumentar os salários! Também é por isso que nós
não podemos esperar de braços
cruzados pela boa vontade dos
patrões. Se não nos organizarmos,
não vamos avançar nas conquistas
de nossos direitos.
A nova gestão do Sindicato
está na luta pela reposição das per-

das dos anos anteriores, por um
reajuste real, acima da inﬂação,
redução da jornada de trabalho sem
redução dos salários, garantia das
permutas de plantão, aumento do
valor pago pelo auxílio creche (que
não paga nem 1/3 do valor de uma
creche), entre outros benefícios.
Mas para termos êxito, a categoria
precisa vir junto conosco nas
assembleias e mesas de negociação, pois infelizmente o patrão só
reconhece a força de uma categoria
quando pressionamos e nos fazemos presentes. Sem você, não conseguiremos essas conquistas!
Fique por dentro das novidades através das redes sociais do
SEEPE e participe. Faça parte
dessa luta pela valorização da
nossa categoria!

NOVAS SEDES:
Sindicato tem sedes
em todo estado

ASSÉDIO SEXUAL:
Denuncie: 52% das
mulheres são vítimas

RECIFE:
Assembleia aprova
pauta de exigências
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Editorial:

Em defesa das mulheres e dos trabalhadores!
O SEEPE, como entidade de
classe que tem o papel de defender
as enfermeiras e os enfermeiros do
nosso estado, é a favor da ampliação
democracia, da liberdade de
expressão, dos direitos humanos,
sobretudo das populações em
condição de desvantagem social.
Repudiamos toda e qualquer
forma de ataque às liberdades
democráticas e a disseminação de
violência contra mulheres, minorias
sociais e étnicas. Nos colocamos
veementemente contra toda atitude

preconceituosa em detrimento do
ser humano e suas diferenças, sejam
elas ideológicas, religiosas ou de
qualquer ordem. Reaﬁrmamos
nosso compromisso em defesa do
SUS e em benefício da saúde da
população.
Somente com um sindicalismo
atuante e classista podemos
enfrentar o arrocho salarial e a
exploração patronal no setor
privado e conquistar mais verbas
para a saúde pública e condições
de trabalho decentes.

Queremos um país independente de
verdade e não submisso aos interesses
de monopólios internacionais
imperialistas.
Um país melhor depende de nós, da
nossa coragem de dizer não a
candidaturas que pretendem
disseminar os ataques aos nossos
direitos e, principalmente, de seguir
lutando após às eleições, pois, a
história dos direitos trabalhistas
comprova que as melhorias só vem
quando a gente luta!
#elenão #elenunca

SEEPE presente em todo o estado
Nova diretoria inaugura subsedes em todas as regiões de Pernambuco
Nesses dois meses de gestão, a nova diretoria do SEEPE já inaugurou 4 subsedes no interior do Estado. Essa
proposta fez parte da campanha da diretoria de interiorizar o Sindicato, aproximando dos enfermeiros do interior,
e já estamos colocando em prática.
Em Carpina, a subsede foi inaugurada no dia 18 de setembro. Petrolina reabriu sua subsede em novo endereço
no dia 21 de setembro e contou com a presença de algumas enfermeiras da Prefeitura. Em Afogados da Ingazeira,
a inauguração aconteceu dia 27 de setembro. Dia 5 de outubro foi a vez de Caruaru ganhar uma subsede do
SEEPE, com evento e participação de diversos enfermeiros da rede municipal e estadual.
Conﬁra os locais e horários de funcionamento das subsedes:
- Carpina: Av Dantas Barreto, 68B, Bairro Senzala. Segunda a Sexta, das 8h às 16h
- Caruaru: Rua Afonso Celso, 25, Bairro São Francisco. Segunda a Sexta, das 8h às 16h
- Afogados da Ingazeira: Rua Sebastião de Siqueira Lima, 12, Centro (por trás do Supermercado C&V).
Segunda a Sexta, das 8h às 12h
- Petrolina: Rua das Laranjeiras, 236A, Centro. Segunda a Sexta das 8h às 12h

Subsede em Petrolina

Subsede em Carpina

Subsede em Caruaru
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Enfermeiros do Recife exigem melhorias
Os enfermeiros da Prefeitura do Recife se reuniram
em assembleia para cobrar melhores condições de
trabalho e mais segurança nas unidades. Participaram
enfermeiros 40h das ESFs e enfermeiros 30h do
SAMU e policlínicas.
O Sindicato está na luta para garantir avanços para a
categoria e, juntamente com os delegados sindicais
eleitos, vai traçar estratégias para exigir resposta da
Prefeitura.

Jaboatão conquista gratificação
Após assembeia com os enfermeiros da Prefeitura
de Jaboatão para reabertura da mesa de negociação que foi suspensa durante as eleições do SEEPE -,
levamos à Secretaria de Saúde as propostas dos
enfermeiros e já alcançamos uma grande conquista:
a partir de 2019, os enfermeiros em Jabotão contarão
com uma Gratiﬁcação de Preceptoria. Os valores
ainda serão aprovados em Lei Municipal. Ficaremos
de olho para garantir que seja cumprido.

Olinda na luta por condições de trabalho
Os enfermeiros da Prefeitura de Olinda se reuniram
em assembleia com o Sindicato para discutir
melhorias nas condições de trabalho e salário da
categoria. A Prefeitura não aumenta o salário dos
enfermeiros há anos e o déﬁcit de proﬁssionais é
grande pela falta de concurso público.
Participaram da assembleia enfermeiros das ESFs e
da Policlínica e a pauta já foi entregue à Secretaria de
Saúde do município. Em breve traremos novidades
para os enfermeiros. Fiquem ligados!

Patrulha sindical do litoral ao sertão
A nova gestão do SEEPE está empenhada em dar
um caráter realmente estadual ao Sindicato. Para isso,
estamos realizando visitas nas unidades de saúde em
vários municípios, do litoral ao sertão.
Seja da rede privada, municipal ou estadual, estamos realizando visitas nas unidades de saúde.
Se você ainda não viu o SEEPE na sua unidade,
aguarde, pois estamos chegando.

Assédio sexual no trabalho: Denuncie!
Mais de metade das mulheres são vítimas
Pesquisa divulgada no dia 25 de
outubro de 2017 revelou que 53%
das mulheres no Reino Unido já
sofreram assédio sexual no trabalho, escola ou universidade. Por
conta disso, uma em cada dez
mulheres abandonou o trabalho. A
pesquisa foi realizada após a
denúncia de casos de assédio
sexual pelo produtor de
Hollywood Harvey Weinstein, que
assediou mais de 30 mulheres
durante quase 20 anos, entre elas
atrizes famosas.
A cultura do estupro no trabalho
Porém, Hollywood e o Reino
Unido não são os únicos locais
com casos de mulheres que sofrem
assédio sexual no seu ambiente de
trabalho. Segundo a Organização
Internacional do Trabalho (OIT),
em todo o mundo 52% das mulheres já sofreram assédio no trabalho.
O assédio normalmente acontece
entre níveis diferentes da hierarquia e muitas vezes estão relacionadas ao oferecimento de promoção ou vantagens dentro da empresa ou fábrica, e até mesmo com
ameaças de demissão, caso a

mulher não concorde com a
investida.
O assédio sexual é difícil de ser
comprovado pelo fato de envolver
apenas duas pessoas: o assediador
e o assediado, sem contar que as
vítimas têm medo de denunciar,
devido a ameaça de demissão, por
vergonha ou medo de que a culpa
recaia sobre elas.
A Justiça é cega...
Somente na década de 1990 é
que as discussões sobre o assédio
sexual começaram, mas foi em
2001 que a prática passou a ser
considerada crime, pela Lei nº
10.224/2001. Porém, só é válida se
o agressor tiver posição hierárquica superior à da vítima, não se
aplicando no caso de pessoas que
exercem a mesma função. Além do
mais, a pena ainda é leve: no
máximo dois anos de reclusão.
Pior: quando denunciam, as
mulheres acabam sofrendo preconceito, como se fossem elas as
culpadas pelo assédio. Como
ocorre com os estupros, sempre se
questiona em que condições o
assédio aconteceu, quais roupas a

mulher usava, se não havia dado
abertura para a investida, etc. Até
mesmo nas instituições que
deveriam acolher essas mulheres
são alvos de denúncias como os
casos em que mulheres são humilhadas em delegacias.
A verdade esse problema
também atinge o nosso sistema
jurídico, que acaba por não aprofundar a investigação e diﬁcilmente vemos punições para os assediadores. Por isso muitas não denunciam.
A luta pelo ﬁm da desigualdade
O assédio sexual contra as
mulheres no seu ambiente de
trabalho é apenas um reﬂexo da
objetiﬁcação das mulheres que
existe na sociedade machista em
que vivemos, onde viramos apenas
mais uma propriedade dos
homens. Por isso, é fundamental a
luta pela igualdade entre os gêneros em todos os setores, inclusive
no mercado de trabalho. Para tanto,
é necessária a organização das
mulheres na busca por seus direitos
e combate a mais essa violência de
gênero.

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO DO SEEPE
O Sindicato dos Enfermeiros está em processo de mudança:
estamos trabalhando para aproximar cada vez mais o Sindicato da
base, levando o SEEPE para o interior, abrindo novas subsedes,
realizando visita nas unidades, assembleias e deixando as portas
abertas para receber os enfermeiros.
Mas, para crescermos cada vez mais, precisamos da sua
participação. Se ﬁlie ao Sindicato e garanta a força que precisamos
para valorizar nossa categoria!
Se você é da rede privada, hoje já é descontado 1% do seu salário
pela taxa negocial e você não tem os direitos de sócio. Se associando
você continuará com o mesmo desconto, mas terá acesso às
vantagens do associado. Não perca tempo!
Filie-se e fortaleça o SEEPE!

Siga o SEEPE
www.seepe.org.br

seepe.depernambuco

seepedepernambuco

seepe

