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Enfermeiros do 
Estado:
vamos à luta!

 No dia 14 de junho, vários trabalhadores foram às ruas em todo o país em defesa da 
Previdência, e o SEEPE não poderia ficar de fora! Em agosto, novos protestos devem tomar as 
cidades para mostrar que não iremos aceitar retrocessos.
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Reforma da Previdência atinge
diretamente a enfermagem

Hoje, todos os trabalhadores que 
ganham até dois salários mínimos têm direito 

ao PIS, um salário mínimo por ano. A reforma 
quer que só tenha esse direito quem recebe um 
salário mínimo. Ou seja, quem ganhar R$ 10 
acima do salário mínimo perde esse direito 
conquistado pelos trabalhadores.

Embora atinja duramente todos os que 
trabalham, a mulher trabalhadora será a mais 
afetada, pois a reforma ignora completamente 
q u e  r e c a i  s o b r e  a s  m u l h e r e s  a s 
responsabilidades com a casa, os filhos e 
mesmo a reprodução do ser humano.

Não bastasse, a reforma do governo 
quer ainda reduzir a pensão por morte. 
Atualmente, a família recebe 100% do salário 
que era recebido por quem faleceu; com a 
reforma, o valor é reduzido para 60%, causando 
uma queda muito grande na renda da família, 
principalmente se o trabalhador que morreu 
ganhava um ou dois salários mínimos, como é 
em 80% dos casos.

Para os enfermeiros, nada de 
aposentadoria especial

A
 Reforma da Previdência que o 
milionário Jair Bolsonaro quer 
a p r o v a r  é  p r o f u n d a m e n t e 

prejudicial ao povo e beneficia apenas a classe 
capitalista, em particular os banqueiros.

De fato, do montante que o governo diz 
que a reforma vai gerar de economia (cerca de 
R$ 1  t r i lhão) ,  R$ 715 b i lhões  serão 
“economizados” à custa de cortes nos direitos 
dos trabalhadores rurais e urbanos, fim do 
benefício aos idosos e eliminação de direitos 
dos trabalhadores públicos. Isso num país em 
que cerca de 50 milhões de brasileiros que 
fazem parte da População Economicamente 
Ativa (PEA) não conseguem trabalho decente. 
Pior: tiram dos pobres para dar aos ricos. Com 
efeito, o governo também quer acabar com o 
direito de aposentadoria, contando com o apoio 
e a cumplicidade dos meios de comunicação, 
pois escondem do povo que, todos os anos, são 
retirados dos cofres públicos mais de R$ 400 
bilhões para pagar juros aos bancos e fundos 
de investimentos.

Mas, se a Reforma for aprovada, a 
aposentadoria por tempo de serviço vai acabar 
e só poderemos dar entrada na aposentadoria 
após os 65 anos, se homem, e 63, se mulher. 
Além disso, só receberemos o benefício 
completo se tivermos 40 anos de contribuição. 
E essas mudanças também at ingi rão 
servidores públicos, pois a proposta é estender 
a Reforma para estados e municípios!

Nossa categoria está exposta à vários 
riscos potenciais durante a jornada de trabalho. 
Ass im,  temos como br igar  ho je  pe la 
aposentadoria especial, como já é garantida 
por  le i  para outras categor ias,  como 
professores.

Por isso, não podemos deixar que esse 
desmonte da Previdência Pública passe no 
Congresso. Devemos aderir às mobilizações 
nacionais de luta contra esse absurdo! 
Participe.



Enfermeiro consciente vai atrás de seus direitos!

Sindicato e categoria conquistam
vitórias graças à mobilização

 Desde o início da gestão, temos 
desenvolvido inúmeras batalhas em defesa dos 
direitos dos enfermeiros e enfermeiras de 
Pernambuco. Fruto disso, já obtivemos várias 
conquistas nas diversas mesas de negociação 
que ocorreram ao longo desse um ano de 
mandato.
 Exemplos disso foram as vitoriosas 
negociações em Paulista - onde o sindicato não 
participava da mesa -, em Recife, em Caruaru e 
na rede privada de todo o estado.

- Recife:

 Porém, todas essas vitórias só foram 
possíveis graças à participação massiva dos 
enfermeiros e enfermeiras, que lotaram as 
assembleias e os atos organizados pelo 
sindicato. Só com a pressão dos trabalhadores e 
trabalhadoras que é possível conquistar 
melhores salários e mais direitos.

 Aumento de 16,7% na gratificação de 
ESF; aumento de 41,6% no adicional de plantão; 
criação da gratificação de função especial para 
enfermeiros do SAMU no valor de R$ 600,00.

- Paulista:

- Rede privada:

 Aumento de 150% na gratificação de 
desempenho; criação da gratificação de 
gerência para PSF no valor de R$ 1.400,00.  Vamos avançar cada vez mais, crescendo 

o movimento e trazendo mais gente pra luta!

 Reajuste de 3,64% no salário base; 
aumento de 7,28% no auxílio creche; criação do 
auxílio alimentação para as unidades que não 
dispõem de refeitório próprio no valor de R$ 
10,00/dia; aumento nos percentuais de 
gratificação por titulação.

 Veja algumas de nossas conquistas:

Paulista

Recife

Santa Cruz do Capibaribe

Jaboatão dos Guararapes

E ainda vem mais por aí...

 Nós do SEEPE, esperamos crescer o nosso 
trabalho e ir em regiões que o sindicato ainda não chegou. 
Para isso, precisamos de todo o apoio da categoria! 
Denúncias e pedidos de assembleia para construção das 
pautas de reivindicações devem ser encaminhadas para 
os contatos do sindicato (presidencia@seepe.org.br), 
para que possamos programar nossa visita e nossas 
ações.

 Os próximos passos já estão sendo dados: em 
diversos municípios, como Santa Cruz do Capibaribe, 
Petrolina e Jaboatão dos Guararapes, os enfermeiros já 
perceberam que sem luta não haverão ganhos, e já estão 
se mobilizando e pressionando as prefeituras para a 
garantia do atendimento às reivindicações.

 Mas, ainda temos muitas negociações pela frente e 
se continuarmos crescendo nossas mobilizações, as 
conquistas também crescerão!



SEEPE participa de audiência pública
na ALEPE sobre a enfermagem

A campanha do Piso Salarial continua.
Participe também!

No dia 19 de junho, a Assembleia Legislativa de 
Pernambuco (ALEPE) realizou uma audiência pública sobre a 
situação dos enfermeiros de Pernambuco. A audiência foi 
proposta pela deputada Clarice Tércio e foi presidida por Jô 
Cavalcanti (Juntas). A mesa da audiência foi composta por várias 
entidades, entre elas o SEEPE, representado pela presidente 
Ludmila Outtes. Outras entidades que compuseram a mesa 
foram o Satenpe, Coren e Movimento Branco.

No evento estiveram presentes centenas de enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e estudantes. As diretoras do Sindicato 
Tatiana Ferreira, Carmela Alencar e Alice Salvino também 
marcaram presença.

Na ocasião foram feitas denúncias das péssimas condições 
encontradas nos hospitais e unidades de saúde, da terceirização 
da saúde através das OSs e do desmonte dos direitos 
trabalhistas realizados pelos plantões extras. Representantes do 
Governo e Ministério Público do Trabalho foram convocados, 
mas não compareceram.

Como encaminhamento ficou definida a realização de nova 
audiência pública em agosto, será encaminhado o relatório da 
audiência para o Governo e Ministério Público e será convocada 
uma reunião com a Secretaria de Saúde e Administração para 
encaminhamento das pautas dos sindicatos.

Enfermeiros do Estado: vamos à luta!
Só com mobilização podemos ter ganhos

 Desde o final do ano passado, o SEEPE 
tem construído a pauta de reivindicações dos 
e n f e r m e i r o s  e  e s t a m o s  n a  l u t a  p e l a 
representação do nosso sindicato na mesa de 
negociação. Mas, para sermos vitoriosos, 
precisamos do apoio de todos e todas!

 No dia 1º de junho se iniciaram as 
negociações do Governo do Estado com os 
sindicatos das diversas categorias para reajuste 
salarial. Já são mais de 10 anos sem reajuste 
para os enfermeiros e enfermeiras em 
Pernambuco e se não nos unirmos e lutarmos, 
será mais um ano sem ganhos!

 Fique de olho nas nossas redes sociais e 
acompanhe a construção da campanha salarial, 
as assembleias para repasse das negociações e 
as mobilizações para pressionar o Governo.
 Eles já estão se valendo do discurso da 
Lei da Responsabilidade Fiscal para não dar 
aumento mais uma vez. Não podemos aceitar 
isso! Vamos organizar os trabalhadores e 
trabalhadoras e irmos às ruas para mostrar que 
sem enfermagem não há saúde, nem nos 
hospitais do estado, nem em lugar nenhum!
 Somos enfermeiros(as) e exigimos 
respeito!

 Você ainda não assinou o abaixo 
assinado do SEEPE pela criação da Lei do Piso 
Salarial em Pernambuco? Tá esperando o que? 
Corre pro nosso site e baixe o arquivo do abaixo 
assinado, assine e colete mais assinaturas. 
Precisamos de 20 mil assinaturas para dar 

entrada no nosso Projeto de Lei. E não precisa 
ser enfermeiro pra assinar: basta ser maior de 
idade, ser de Pernambuco e estar quite com 
suas obrigações eleitorais, já que quem irá 
analisar o projeto é a Assembleia Legislativa.
 Participe!
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