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NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!
Nossa categoria precisa está unida e
fortalecida para conquistar nossos direitos!

http://seepe.org.br/index.php?categoria=formulario_dados_01
LINK DE FILIAÇÃO:

        O dia 04 de maio de 2022 já entrou pra história da enfermagem brasileira.
Esse foi o dia da votação e aprovação do PL 2564/20 na Câmara de Deputados,
encerrando uma peregrinação de mais de 20 anos de luta pelo piso salarial da
categoria. Essa vitória só foi possível graças a mobilização de toda a enfermagem,
que foi às ruas exigir seus direitos. Confira matéria completa na pág. 03.

PISO SALARIAL É APROVADO POR AMPLA MAIORIA NA CÂMARA DE DEPUTADOS
 

VITÓRIA DA ENFERMAGEM!

     Na década de 1970, iniciou a Reforma Psiquiátrica
Brasileira, concomitantemente com o processo de
Reforma Sanitária. O que foi combatido na época,
foram práticas ditas de cuidado, quando, na verdade,
tratavam-se de aprisionamento e encarceramento de
sujeitos, práticas de tortura, retirada de direitos,
iniquidades que objetivavam o apagamento das
subjetividades das pessoas que por motivos diversos
(sem necessariamente existir, sequer, diagnóstico
médico – não que isso justificasse tais práticas) foram
despejadas/internadas em espaços chamados de
Hospitais Psiquiátricos ou, comumente conhecido
como, Manicômios.
    A Reforma Psiquiátrica inicia-se na construção de
um modelo assistencial pautado no respeito a
dignidade humana, liberdade, autonomia e
emancipação dos sujeitos. Tal movimento só foi
possível acontecer a partir da articulação de vários
setores da sociedade civil (pacientes egressos dos
hospitais, familiares de pacientes, trabalhadores da
psiquiatria e saúde mental). Construiu-se um modelo
centrado nos sujeitos e considerando a pluralidade que
representa sua existência.
    Depois do golpe de 2016, todo o avanço conquistado,
a duras penas, através da luta antimanicomial, vem
sendo atacado, sistematicamente, por  um   movimento

18 DE MAIO: DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL. O SEEPE APOIA ESSA CAUSA!
de resistência de profissionais da psiquiatria que
desejam retomar o aprisionamento e apagamento das
subjetividades, aproveitando o alinhamento das
políticas fascistas instauradas, tanto no governo
Temer, quanto no governo Bolsonaro, com as práticas
executadas nos manicômios que defendem ser o
melhor espaço para as pessoas em sofrimento
psíquico.
    A gestão Enfermagem em luta, que compõe a atual
diretoria do SEEPE, defende que a categoria de
enfermeiros e enfermeiras tem uma imensa
responsabilidade nesta luta, visto ser, assim como em
outras áreas da saúde, a categoria que passa a maior
parte do tempo junto aos usuários e seus familiares no
combate às desumanidades e falta de amparo político
do Estado para garantia do mínimo às existências
humanas. E, portanto, nos colocamos firmes no
combate a toda e qualquer ataque a tudo que se
desenvolveu a partir da luta antimanicomial em nosso
País. Opomos-nos a toda forma de manicômio,
inclusive as novas, chamadas de comunidades
terapêuticas. 
     Levantamo-nos juntos e juntas a todos e todas
que não aceitam a possibilidade de
#nenhumpassoatras, pois não queremos
#manicomiosnuncamais.
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Se liga nas mobilizações que temos feito da capital ao sertão e em
Brasília pela Aprovação imediata do nosso Piso Salarial Nacional. 

 

PASSEATA SERRA TALHADA

Semana da Enfermagem marca
novo ciclo para a categoria.

Sindicato finaliza negociação da CCT 2021/2022

3

DA LUTA PELO PL 2564/20
RETROSPECTIVA 

.    A semana da enfermagem 2022 teve um
gostinho especial: a vitória da votação do PL
2564 trouxe um ânimo para a categoria, que
ainda comemora a importante conquista. Nesse
clima, as entidades celebraram os dias 12 e 20 de
maio, datas que comemoram o dia internacional
do enfermeiro e o dia nacional do técnico e
auxiliar de enfermagem, respectivamente.
    Vários eventos marcaram homenagens aos
representantes das categorias, incluindo as
sessões solenes na Assembleia Legislativa,
Câmara de Recife e Câmara de Olinda.

Envie ‘‘ADICIONAR’’ para

(81) 99953-4130
e receba no WhatsApp
notícias do SEEPE

RECEBA INFORMES SOBRE ASSEMBLEIAS, EVENTOS E VISITAS DO SEEPE
E FALE COM O SINDICATO SOBRE DENÚNCIAS E PROBLEMAS DO SEU
LOCAL DE TRABALHO.
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   Após longa batalha contra o patronal pela
manutenção dos direitos dos enfermeiros e
enfermeiras da rede privada do estado, o SEEPE
conseguiu finalizar as negociações da CCT
2021/2022 no último dia 17 de maio. Com
propostas absurdas do Sindhospe, foi necessário
ingressar na justiça, através do Tribunal Regional
do Trabalho – 6ª Região, para garantir o avanço
nas negociações.
     Desde o avanço da PL com aprovação no
Senado e encaminhamento para Câmara, o
patronal decidiu suspender as negociações com a
justificativa de que “já teríamos o piso”. Brigamos
e conseguimos uma mediação com o TRT6 e MPT,
através dos quais  conseguimos  conquistar  7% de

 reajuste com pagamento retroativo à
setembro/21, além de manter as demais cláusulas
intactas.
“Infelizmente tivemos que ouvir absurdos do
patronal, dizendo que não precisariam mais pagar
auxilio creche, quinquênio, hora extra 100% e
outros benefícios, pois o PL havia sido aprovado.
Total falta de respeito com a categoria e com o
sindicato. Mas mantivemos o pulso firme e fomos
à luta para garantir a manutenção de todos os
direitos intactos até a próxima convenção”,
afirmou Ludmila Outtes, presidente do SEEPE. O
retroativo deverá ser pago em 3 parcelas para os
hospitais privados e 5 parcelas para os hospitais
filantrópicos.

NAZARÉ DA MATA

PASSEATA PETROLINAPASSEATA CARUARUCARREATA DA ENFERMAGEM

AFOGADOS DA INGAZEIRA

PASSEATA GARANHUNS

BRASÍLIA-DF

STª MARIA DA BOA VISTA

ATO NACIONAL NO DF

GRANDE ATO DA
ENFERMAGEM

PERNAMBUCANA

DIA DA SAÚDE- PELA
APROVAÇÃO PL2564

449 A FAVOR X 12 CONTRA: 
GOLEADA DA ENFERMAGEM BRASILEIRA!

E agora, quando cai na minha conta?
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  Após grande mobilização da categoria,
finalmente o projeto de lei que trata do piso
salarial da enfermagem foi votado e aprovado
nas duas casas legislativas do congresso
nacional: senado e Câmara dos Deputados.
      Essa foi uma conquista histórica da categoria
fruto de toda luta e pressão nas ruas,
organizadas pelas entidades de classe em todo o
país, e com grande adesão dos trabalhadores e
trabalhadoras. O resultado foi a goleada na
aprovação!

       Agora, a nova batalha se dá na aprovação da
PEC 11/2022, que dá mais segurança jurídica no
PL 2564. Só após essa aprovação é que o PL
seguirá pra sanção do presidente.
       Após aprovação da PEC 11, o presidente
terá 15 dias úteis pra sancionar o PL.
     Após sanção, a rede privada e os municípios
terão um prazo dado em lei, de até 180 dias, pra
começar a pagar. Já os Estados e governo federal
só implementarão o piso em 2023 devido às
eleições.
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