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Chapa 2 “Enfermagem em Luta”
vence as eleições do SEEPE

Enfermeiros de Pernambuco elegem nova gestão para o sindicato

 S i n d i c a t o  d o s OEnfermeiros no Estado 
de Pernambuco está 

com nova gestão para o triênio 
2018-2021. Após uma longa 
batalha em defesa de um processo 
eleitoral justo, transparente e 
d e m o c r á t i c o ,  a  C h a p a  2 
“Enfermagem em Luta” venceu a 
eleição.  

As eleições do SEEPE foram 
realizadas nos dias 10 e 11 de julho, 
após determinação da Justiça do 
Trabalho, em sentença proferida 
no dia 24/04/18, que anulou a 
eleição anter ior  depois  das 
inúmeras denúncias sobre a fraude 
do processo eleitoral de 2017. 

Mesmo com a decisão judicial, a 
antiga gestão mostrou que não 
queria ouvir a voz dos enfermeiros: 
durante a assembleia para eleição 
da comissão eleitoral, a vontade da 
maioria dos 80 enfermeiros 
presentes não foi respeitada pela 

antiga gestão, que ignorou os votos 
e quis impor uma comissão 
eleitoral.

Mais uma vez foi preciso acionar 
a Justiça para garantir a lisura do 
processo eleitoral do SEEPE. O 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT) fez uma mediação no dia 
20/06/18, determinando nova data 
para eleição (dias 10 e 11 de julho) 
e  a  formação de uma nova 
comissão composta por integrantes 
de cada uma das três chapas 
concorrentes ao pleito. A pressão 
da Chapa Enfermagem em Luta 
resultou no aumento da quantidade 
de urnas e locais de votação.

A eleição contou com o total de 
582 votos, uma participação 
h is tór ica ,  most rando que  a 
categoria queria mudança no 
Sindicato. A apuração dos votos foi 
realizada na tarde do dia 12/07, no 
auditório do SEEPE, e contou com 
a presença e presidência do 

Procurador Regional do Trabalho 
da 6ª Região, José Laizio Pinto 
Júnior. A Chapa 1 obteve 162 
votos, a Chapa 2, 242 votos, e a 
Chapa 3, 150 votos. A posse da 
nova diretoria foi realizada no dia 
17/07.

“A batalha foi longa. Tivemos 
que acionar a justiça várias vezes 
p a r a  g a r a n t i r  o  d i r e i t o  d o 
enfermeiro filiado escolher de 
forma justa, através do voto, a 
representação do seu sindicato. 
C o n s e g u i m o s !  G r a ç a s  a 
o rgan ização ,  a r t i cu l ação  e 
determinação do nosso grupo, 
vamos construir um sindicato que 
de fato represente todos os 
enfermeiros de Pernambuco. 
Quero agradecer imensamente o 
empenho de todos os integrantes 
da Chapa 2 e de todos que nos 
apoiaram e acreditaram na nossa 
proposta”, destacou a presidente 
eleita, Ludmila Outtes.

Pela construção de um SEEPE mais forte
Enfermeiro, fortaleça o seu sindicato, filie-se ao 

SEEPE! O Sindicato é o principal instrumento de 
defesa do trabalhador, sobretudo na conjuntura atual de 
retirada de direitos imposta com a aprovação da 
Reforma Trabalhista e Previdenciária. 

O SEEPE dispõe de assessoria jurídica, convênios 
com empresas da área de educação, saúde, cultura e 
lazer para levar aos filiados e seus familiares descontos 

especiais.
Vamos juntos construir uma nova história para o 

SEEPE. Filie-se!
Para se filiar, procure a sede do SEEPE de segunda a 

sexta-feira, das 08h às 12h e de 13h às 17h. Você pode 
se filiar também pelo site www.seepe.org.br, no link 
“Filie-se Online”. Para mais informações, ligue para 
3221-4457.

Nova diretoria do SEEPE realiza cerimônia de posse
A diretoria eleita do SEEPE para o triênio 2018-

2021 realizou, no dia 10 de agosto, na sede do Sindupe, 
a cerimônia solene de posse da gestão. O evento 
contou com a participação de cerca de 70 pessoas e 
teve a presença do Conselho Federal de Enfermagem 
(Cofen), Conselho Regional de Enfermagem de 
Pernambuco (Coren-PE), Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) Nacional e Estadual, 
Movimento Luta de Classes (MLC), Comitê Memória, 
Verdade e Justiça de Pernambuco (CMVJ-PE), além 
de figuras importantes do movimento em defesa do 
SUS e da enfermagem, Vera Baroni e Itamar Lages.

“O Sindicato tem a responsabilidade de incentivar 
os enfermeiros a valorizarem cada vez mais a cultura 
de classe. Além disso, é preciso planejar estratégias 
para o SEEPE ocupar o seu devido lugar dentro do 
setor da saúde”, afirmou Vera Baroni, representante do 
movimento negro e de mulheres. “É preciso ter em 
mente que a nossa luta tem que estar ligada a uma luta 
maior, a luta contra o capital, pois essa crise econômica 
que acomete o país desde 2008 é uma crise 
internacional, que impede o desenvolvimento da 

sociedade e reflete também na nossa categoria”, 
ressaltou Itamar Lages.

“Estamos muito agradecidos por todo o apoio 
encontrado durante a campanha pela categoria e 
também dessas entidades importantes para a 
enfermagem. Isso nos dá força para encarar o grande 
desafio que temos à frente desse sindicato. É a 
esperança dos enfermeiros que nos move e vamos 
trabalhar arduamente para responder à altura dessa 
expectativa”, frisou Ludmila Outtes, presidente do 
SEEPE.

Siga o SEEPE

seepe.depernambuco seepeseepedepernambuco

Nova gestão inicia visita nas unidades

Buscando reaprox imar  o  SEEPE dos 
enfermeiros, a nova gestão já iniciou a visita às 
unidades de saúde do estado, tanto da rede 
privada quanto da rede pública.

Nossa meta é conversar com o maior número 

de enfermeiros, realizar campanha de filiação e 
ouvir o que os profissionais têm a dizer, indo atrás 
das denúncias e trazendo melhorias para todos.

Em breve estaremos junto a você!



Editorial

No último ano foi aprovada a Reforma 
Trabalhista e com ela vários retrocessos. Com a 
reforma, os patrões irão pagar salários mais baixos, 
poderão impor a jornada de trabalho que desejarem 
ao operário, implantar a terceirização em todos os 
setores da economia e até obrigar mulheres grávidas 
e lactantes a trabalharem em condições insalubres. 
Trata-se do maior retrocesso nos direitos dos 
trabalhadores brasileiros nos últimos 100 anos.

Também não será mais necessário que a 
homologação das demissões passe pelos sindicatos, 
o que significa que os patrões poderão pressionar e 
roubar os trabalhadores sem nenhuma fiscalização. 
A reforma ainda permite ao patrão alegar que a 
demissão foi de comum acordo e pagar apenas 
metade da indenização devida. Tem mais: com a 
reforma, os trabalhadores, embora sejam pobres, 
serão obrigados a pagar mais de dois terços das 
custas do processo para reclamar seus direitos na 
Justiça do Trabalho, embora tenha sido o 
empresário quem demitiu e não pagou o que era 
correto. Na prática, com a reforma, joga-se no lixo a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Até a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) denunciou que essa mudança da legislação 
trabalhista no Brasil “desrespeita as convenções 
internacionais de número 98 (negociação coletiva), 
151 (servidores públicos) e as convenções 154 e 
155 (segurança e saúde dos trabalhadores)”. Para a 
OIT, os Estados membros têm a obrigação de 
cumprir e garantir os acordos ratificados e não 
desrespeitá-los.

Na realidade, a Reforma Trabalhista foi feita 
exclusivamente para atender os interesses da classe 
capitalista. Prova disso é que 74% dos senadores 
que votaram a favor da reforma são empresários. O 
restante, os outros 13%, embora não declarem, têm 
empresas em nomes de seus familiares. 

Para se beneficiar da nova legislação, os patrões 
já  começaram a demit ir  t rabalhadores e 
trabalhadoras, deitando por terra a mentira de que a 
reforma trabalhista geraria mais empregos. De fato, 
o único emprego que tem aumentado no país é o 
informal (aquele em que o trabalhador não tem 
carteira assassinada) e o chamado por conta própria, 
ambos em condições extremamente precárias. 
Somente nos últimos dois anos, 2,7 milhões de 
empregos com carteira assinada foram eliminados 
no Brasil. Tudo isso, quando se sabe que o país tem 
quase 14 milhões de trabalhadores desempregados 
(27 milhões se incluirmos aqueles que estão 
fazendo bicos ou que cansaram de procurar 
emprego e não encontrar) e 61 milhões de pessoas 
estão na lista de devedores porque não têm dinheiro 
para pagar suas dívidas.

Por isso, mais do que nunca, devemos nos unir e, 
junto ao sindicato, lutarmos contra os efeitos dessa 
reforma e por melhores condições de trabalho e 
melhores salários! Participe das assembleias e 
vamos lutar juntos por melhores acordos e 
convenções coletivas nos nossos setores!

“VAMOS RECONSTRUIR O SINDICATO: 
Recebemos o SEEPE com dívidas e com o 
patrimônio abandonado pela última gestão”

Infiltração, banheiros sem funcionar, portas 
quebradas, a sala do Seepe na Rua do Hospício 
(Edifício Olympia) não é utilizada há anos, está com o 
piso todo quebrado, mal conservada e com atrasos no 
pagamento de água, luz e condomínio. Foi assim que a 
nova diretoria recebeu o Sindicato das mãos da antiga 
gestão.

E mais: o sindicato – que é um órgão de defesa dos 
trabalhadores – está há 2 anos sem depositar INSS e 
FGTS dos seus funcionários. A dívida já passa de R$ 
120 mil! O mais absurdo é que durante esse período os 
valores continuaram sendo recolhidos dos trabalha-
dores sem serem repassados para os órgãos do gover-
no, ou seja, apropriação indevida do dinheiro dos 
funcionários!

A nova diretoria tomou posse com a notícia de que o 
dinheiro que havia no caixa da entidade para despesas 
do dia-a-dia (R$ 5.200,00), foi levado por um ladrão 
às vésperas da nova diretoria tomar posse. A nova 
diretoria se reuniu com a Polícia Civil, já recuperou as 
imagens das câmeras de segurança e adotou medidas 
para que os criminosos sejam punidos, bem como, 
tomou as medidas de segurança cabíveis.

Supostamente, tendo em vista que muitas das 
dívidas ainda não foram comprovadas, o sindicato 
deve na praça o total de meio milhão de reais! Um 
total descaso com o patrimônio e o dinheiro dos 
trabalhadores sócios da entidade!

A lista de irregularidades verificadas pela nova 
diretoria vai do uso indevido de cartões corporativos 
(!) passando por viagens financiadas pelo Sindicato 
sem justificativa de que estavam a serviço dos 
interesses da categoria, inclusive com hospedagens 
em hotéis de luxo e ainda despesas com restaurantes 
caríssimos! As despesas contraídas às agências 
Unisoli e ABS Travel, a título de viagens que não 
sabemos para onde e nem com que propósito, resulta-
ram num suposto débito de mais de R$ 31 mil.

O mal uso do patrimônio das enfermeiras e enfer-
meiros sócios do SEEPE, colocando-o a serviço dos 
interesses pessoais dos ex-diretores ficou demostrado, 
por exemplo, com a dívida contraída em nome da 
entidade para adquirir aparelhos de telefone celular de 
última geração para os membros da diretoria. Entre os 
anos de 2015 e 2018 foram comprados 53 aparelhos 
celulares de última geração e, pelo menos, 52 chips da 
operadora com plano pós pago, alguns dos quais nem 
foram utilizados, mas as contas chegavam mensal-
mente em nome do SEEPE (e não eram pagas!). 
Atualmente, o sindicato está sendo cobrado por uma 
dívida de mais de R$ 23 mil com a empresa de telefo-

nia. A nova gestão já notificou os ex-diretores para que 
efetuem o pagamento dos aparelhos telefônicos que 
não foram localizados na sede e que estavam em posse 
deles.

Todos esse levantamento foi realizado por iniciati-
va da nova diretoria com base nos documentos 
encontrados na sede da entidade. Registre-se ainda 
que, passado um mês desde a posse, ainda não recebe-
mos nenhuma prestação de contas da última gestão, 
bem como, os documentos contábeis solicitados da 
ex-contadora ainda não foram entregues. É possível 
que o rombo seja ainda maior, portanto. Tão logo seja 
saneada a situação financeira, a nova diretoria 
promoverá uma auditoria contábil profissional nas 
contas do sindicato.

“A nova diretoria assume com um grande desafio 
que é reconstruir a nossa entidade, sanear as suas 
contas e recuperar o patrimônio dos seus sócios. 
Fomos eleitos para mudar e vamos mudar! Os enfer-
meiros e as enfermeiras vão colocar o SEEPE de volta 
no rumo certo que é o caminho da luta em defesa dos 
trabalhadores, por melhores salários e condições 
dignas de trabalho. O sindicato é pra lutar pela catego-
ria e é assim que ele vai voltar a ser. Esse é o compro-
misso dessa nova diretoria” declarou a presidente 
Ludmila Outtes para o Jornal O Termômetro.

Unir os trabalhadores 
contra a reforma trabalhista
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Sala do Edifício Olympia destruída

Débito - TIM 23.000

Débito - TKS Segurança 25.965

Débito - INSS / FGTS 125.575

Débito - ABS Travel 6.799

Débito - Conect Brasil Turismo 12.911

Débito - Unisoli 25.078
Alguns dos débitos deixados no SEEPE
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