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 Desde 2003, o dia 10 de 
setembro é conhecido mundial-
mente como o Dia	Mundial	 de	
Prevenção	do	Suicídio.
 Por conta disso, o Centro de 
Valorização da Vida (CVV), 
A s s o c i a ç ã o  B r a s i l e i r a  d e  
Psiquiatria (ABP) e o Conselho 
Federal de Medicina (CFM), 
iniciaram a campanha Setembro	
Amarelo	 com o intuito de 
conscientizar e prevenir a 
população sobre o suicídio.
 Um relatório divulgado pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), constatou que o Brasil 
está em oitavo entre os países 
com maior número de suicídios 
no mundo. Isso deixa claro a 
importância de fazer com que o 
tema não seja um tabu. O diálogo 
é necessário!
 Infelizmente não é incomum 
na nossa categoria ouvirmos 
relatos de profissionais que 
adoeceram devido ao estresse da 
profissão e às péssimas condi-
ções de trabalho.
 O adoecimento não é apenas 
físico: o número de doenças 
mentais entre os profissionais de 
saúde só cresce! Burnout, 

depressão, síndrome do pânico, 
ansiedade, entre outros, são cada 
vez mais frequentes entre nós.
 Por isso, reforça-se a impor-
tância da luta por melhores 
c o n d i ç õ e s  d e  t r a b a l h o .  
Precisamos também cuidar da 
nossa saúde! Não podemos mais 

nos colocar em segundo plano, 
enquanto corremos de um 
plantão para outro para garantir 
a sobrevivência de nossa família. 
 Junte-se a nós nessa luta e 
vamos em busca de mais valori-
zação, melhores salários e 
condições dignas de trabalho.

 O SEEPE foi fundado em 1979 
e, como toda entidade de classe, 
tem como principal objetivo a 
defesa dos direitos da categoria.  
 Todos os direitos que possuı-́
mos hoje são frutos da mobiliza-
ção. Ao contrário do que querem 
nos fazer crer os governantes, 
nada foi dado de mão beijada, 
mas arrancados com paralisa-
ções, greves e muita luta.
 Por isso, cabe a nós valorizar-
mos o esforço dos que vieram 

antes de nós e fortalecermos a 
luta para que, além de não 
retirarem os direitos já conquis-
tados, possamos avançar na 
conquista de mais direitos.  
 O SEEPE tem trabalhado pelo 
fortalecimento e união da catego-
ria para garantir o tão sonhado 
piso salarial, além das pautas 
especı́ficas de cada setor. Para 
isso precisamos encher as 
assembleias, ir às ruas e fazer 
uma grande greve para demons-

trar aos patrões e ao governo 
quem carrega a saúde nas costas!  
 Nossa gestão tem trabalhado 
para uma maior interiorização 
do SEEPE, inaugurando sedes em 
Carpina, Caruaru, Afogados da 
Ingazeira e Petrolina para apro-
ximar mais a base. Também 
intensificamos as visitas e 
fiscalizações.
 Crescer esse trabalho depen-
de da sua filiação. Contribua com 
o sindicato e fortaleça essa luta!

SETEMBRO AMARELO 2020
Vamos discutir sobre nossa saúde mental?

  SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE PERNAMBUCO6 

 MAIS QUE APLAUSOS, 
 QUEREMOS SALÁRIOS DIGNOS!

Em meio à pandemia, os profissionais de saúde foram largados à própria 
sorte pelas gestões municipais e estadual e pela iniciativa privada. O 
resultado é que milhares de trabalhadores foram infectados pela Covid-
19 e dezenas perderam suas vidas. Não basta que o governo use nossas 
imagens em seus comerciais como se fossemos super-heróis. Somos 
trabalhadores e merecemos condições dignas de trabalho, salários 
decentes e EPIs para exercer nossa profissão com segurança!

ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO

FILIE-SE AO SEEPE E FORTALEÇA NOSSA LUTA!  
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 Nossa profissão possui riscos 
inerentes. Lidamos diariamente 
com diversos patógenos e 
estamos expostos à contamina-
ção por transmissão aérea, por 
fluidos ou até mesmo pelo 
contato. Sabemos disso desde a 
graduação, nos diversos estudos 
e também na nossa prática.
 Porém, um direito que temos 
para nossa proteção são os 
Equipamentos de Proteção 
Individual, itens obrigatórios 
justamente para minimizar esses 
riscos. Infelizmente, quem 
convive no sistema público sabe 
que uma das consequências do 
sucateamento do SUS é a falta 
desses EPIs. 
 O SEEPE, desde o início da 
pandemia, tem lutado pela 
garantia de EPIs para os profissi-
onais que tornaram-se escassos 
pelo crescimento descontrolado 
da Covid-19 na Ásia e Europa, 
resultando em um alto índice de 
contaminação e morte dos 
profissionais linha de frente do 
combate ao coronavírus.
 Houve tempo para o governo 
brasileiro se preparar, afinal a 
tragédia era anunciada. Porém, o 
descaso com a saúde do povo 
imperou. As medidas de precau-
ção não foram adotadas com a 
antecedência necessária e a 
pandemia é menosprezada pelo 
presidente.
 Em Pernambuco não foi 

diferente. O resultado desse 
descaso foi que, em maio, o país 
já registrava 130 óbitos de 
profissionais de enfermagem, 
recorde mundial.
 Hoje, segundo o Observatório 
da Enfermagem, o número chega 
a 376 mortes. Só para comparar, 
Estados Unidos e Itália, países 
que foram epicentros da pande-
mia, juntos, registraram 204 
óbitos de enfermeiros.
 Aqui, os estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Amazonas e Mato Grosso foram 
os que mais registraram óbitos 
de profissionais de enfermagem. 
E são as mulheres, entre 41 e 50 
anos, a maioria entre os que 
perderam a vida para a Covid-19. 
 Entre os profissionais de 
saúde, os enfermeiros são os que 
mais morreram pela doença.
 Ao todo, nosso país tem mais 
de 36 mil profissionais entre 

suspeitos, confirmados e óbitos, 
pelo novo coronavírus. Mas esses 
números ainda podem ser 
maiores, pois até hoje muitos 
profissionais têm dificuldade de 
realizar a testagem. Soma-se a 
isso os milhares de casos assinto-
máticos que não levantam 
suspeita, ou seja, ainda enfrenta-
mos a sub-notificação da doença. 
Segundo a Fiocruz, os mais 
contaminados são os técnicos e 
auxil iares de enfermagem 
(62.633), seguidos dos enfermei-
ros (26.555) e médicos (19.858).
 O fato é que nossa categoria 
segue cada vez mais desvaloriza-
da. Apesar da propaganda e dos 
aplausos, no dia a dia somos 
maltratados pela gestão pública 
e privada, tratados como mão de 
obra barata e nossas vidas se 
tornam cada vez mais descartá-
veis. Por isso tanto adoecimento 
mental, o aumento do número de 
colegas com depressão e de casos 
de suicídio em nossa categoria.
 Chegou a hora de darmos um 
basta e exigirmos nossa valoriza-
ção! Merecemos mais que 
aplausos! Queremos carga 
horária adequada, salários 
dignos, condições de trabalho 
adequadas. Vamos juntos erguer 
as bandeiras de luta dos enfer-
meiros e enfermeiras!
 

Ludmila	Outtes,
presidente	do	SEEPE

Brasil é o país com mais profissionais
de saúde mortos por Covid-19
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Governo Bolsonaro mantém servidores
públicos na mira
 Desde o início do seu gover-
no, o ex-capitão Jair Bolsonaro 
tem colocado em prática sua 
política de ataque aos trabalha-
dores. Após destruir a CLT, com 
medidas absurdas como a 
carteira verde e amarela, o novo 
alvo de seu governo é o servidor 
público brasileiro.
 Sempre taxados pelo presi-
dente e seu ministro Paulo 
Guedes como vagabundos,  
desocupados e responsáveis pelo 
rombo do orçamento federal 
devido aos seus supostos ‘‘altos 
salários e privilégios’’, os servi-
dores públicos foram atacados 
inicialmente com o congelamen-
to dos salários (disfarçado de 
apoio financeiro para combate à 
pandemia), através da Lei 
Complementar 173/2020.
 Essa lei proibiu até dezembro 
de 2021 a concessão de qualquer 
reajuste de natureza remunera-
tória, contratação de novos 
servidores e realização de 
concursos públicos, alteração de 
carreira que implique em 
aumento de despesa, contar esse 
período para concessão de 
anuênios,  quinquênios ou 
licenças-prêmio, nos níveis 
municipais, estaduais e federal.
 Nem os profissionais de 
saúde, principais atingidos 
durante a pandemia, foram 
excluídos do pacote de maldade. 
Afinal de contas, ganhamos 

salários altíssimos e temos várias 
r e g a l i a s ,  n ã o  é  m e s m o ?  
Precisamos dar nossa cota de 
contribuição para o controle da 
crise (e para garantir mais 
milhões de reais em repasse para 
o s  b a n c o s ,  c o m o  q u e re m  
Bolsonaro e Paulo Guedes).
 Não bastasse isso, agora foi 
encaminhada para o Congresso 
Nacional a proposta de Reforma 
Administrativa, que vem para 
acabar de vez com o serviço 
público no país.

Veja	alguns	dos	pontos
trazidos	com	a	reforma:

- Fim do anuênio e quinquênio;
- Proibição da concessão de 
reajuste salariais retroativos;
- Fim da estabilidade;
- Proibição da incorporação de 
gratificações aos salários;
- Fim da licença-prêmio;

- Proibição da progressão ou 
promoção por tempo de serviço;
- Permissão para redução dos 
salários com redução da jornada 
de trabalho. 

 Vale lembrar que como 
objetivo é acabar com os benefí-
cios e regalias, ficaram de fora da 
reforma os militares, juízes, 
magistrados, parlamentares, 
policiais federais e auditores 
federais, afinal de contas, coita-
dos, sofrem muito com seus 
baixos salários, a falta de auxílios 
financeiros e suas aposentadori-
as especiais...
 Mas, infelizmente, ainda 
existirão aqueles que vão defen-
der... vai entender!
 Todos os servidores públicos, 
em todos os níveis, devem se unir 
para impedir a aprovação dessa 
reforma, que significa, na prática, 
o fim do serviço público.
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Enfermeiros na luta pela valoriazação
 De volta às ruas! Esse foi o 
sentimento que tomou conta dos 
enfermeiros de Recife, Jaboatão e 
da Rede Estadual que precisaram 
interromper suas lutas durante a 
pandemia para garantir o atendi-
mento à população. Passado o 
auge da crise sanitária, a catego-
ria voltou a se mobilizar e organi-
zar assembleias e atos para 
cobrar mais valorização.
 Recife e Jaboatão tiveram um 
cenário parecido: os acordos 
salariais fechados antes da 
pandemia foram desfeitos 
unilateralmente pelas prefeitu-
ras, que acham que só de propa-

ganda vive o enfermeiro (afinal, 
nos comerciais tá tudo lindo e as 
homenagens não param)! Já o 
Estado, nem para negociar teve o 
bom senso: já se vão 15 anos sem 
reajuste para o servidor.
 Os atos aconteceram já no 
final de julho, e durante o mês de 
agosto os enfermeiros ocuparam 
a mídia da maneira certa: lutan-
do! Respeitando o distanciamen-
to social, usando os EPIs necessá-
rios (e que não foram fornecidos 
pelas gestões) e com muito álcool 
gel, a categoria fechou a Avenida 
Agamenon Magalhães, no Derby, 
e a Estrada da Batalha, importan-

te via de Jaboatão, para mostrar 
que não estamos satisfeitos com 
o tratamento recebido e que não 
vamos aceitar que a situação de 
descaso permaneça.

Quem	luta	conquista
 Em Jaboatão, o ato garantiu a 
reabertura da mesa de negocia-
ção. Em Recife, a negociação só 
foi retomada após a aprovação do 
estado de greve da categoria. No 
Estado, os atos continuam até 
que o sindicato seja recebido. 
Acompanhe nossas redes sociais 
para saber de mais novidades 
sobre esses movimentos!

Categoria	mobilizada. Enfermeiros e enfermeiras foram às ruas em Recife, Jaboatão e na Rede Estadual

CONVENÇÃO COLETIVA DA REDE PRIVADA:
MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA MANTÉM  DIREITOS E REPÕE A INFLAÇÃO RETROATIVA
 A Convenção Coletiva de 
Trabalho da rede privada foi 
homologada no último dia 13 
de julho.
 Referente ao período de 
2019-2021, a CCT só foi 
fechada após muita luta do 
sindicato para a manutenção 
dos direitos já adquiridos e a 
garantia da reposição da 
inflação de 2019.
 Infelizmente, o período de 
crise econômica só recai nas 
costas dos trabalhadores, que 
cada vez mais têm enfrentado 
retrocessos à nível federal, 
com a aprovação de leis, como 
a reforma trabalhista, que 

retiraram várias conquistas 
da classe trabalhadora.
 Isso teve um impacto 
grande nas negociações, pois 
o  s indicato patronal ,  o  
Sindhospe, queria a todo custo 
retirar direitos básicos dos 
profissionais já consagrados 
em convenções anteriores, 
como o quinquênio e o paga-
mento de 100% do valor da 
hora extra.
 Além do mais, se depen-
desse dos patrões, nosso 
reajuste seria de 0% nos dois 
anos da CCT.
 Com muita luta e várias 
reuniões de negociação, o 

SEEPE conseguiu a manuten-
ção das cláusulas já existentes 
na CCT, o reajuste de 3,28% no 
salário base, com pagamento 
retroativo para setembro de 
2019, além de garantir que 
não fosse descontado nenhum 
valor dos enfermeiros afasta-
dos em decorrência da Covid.
 Somente com o envolvi-
mento da categoria nas 
assembleias,  reuniões e 
mobilizações é que iremos 
avançar nas nossas pautas 
junto ao patronal.
 A força do sindicato está na 
participação de cada enferme-
iro e enfermeira!
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SEEPE garante o recolhimento de
EPIs inadequados em Recife
 Após várias denúncias, o 
sindicato ingressou com o 
pedido de abertura de um 
Inquérito Civil no Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
contra a Prefeitura do Recife 
devido à falta de qualidade dos 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) que estavam 
sendo distribuídos nas unidades 
de saúde do município.
 Conforme apuração  do  
sindicato, as máscaras cirúrgicas 
e PFF2 distribuídas aparentavam 
não serem adequadas para uso 
hospitalar, sendo máscaras 
artesanais, de material não 
recomendado para uso médico 
ou sem o filtro para partículas de 

aerossol.
 Amostras foram coletadas 
pelo SEEPE em algumas unida-
des de saúde e encaminhadas ao 
MPT, que apurou em laudo 
técnico a falta de comprovação 
de eficácia de parte dos materia-
is. Após a realização de uma 
audiência com representantes da 
prefeitura e do sindicato, o MPT 
recomendou o recolhimento das 
máscaras apontadas como 
inadequadas pelo laudo pericial 
e sua substituição imediata.
 “Passamos por um momento 
difícil e é inaceitável que sejamos 
expostos mais do que o necessá-
rio ao coronavírus. Foram 
milhares de profissionais que se 

contaminaram no município e 
isso pode estar associado ao uso 
de EPIs inadequados”, declarou 
Ludmila Outtes, presidente do 
SEEPE.
 “Foi uma grande vitória 
conseguirmos o recolhimento 
desses materiais, mas vamos 
continuar de olho para impedir 
que isso ocorra novamente”, 
concluiu.

 Durante a pandemia, algumas 
atividades do sindicato foram 
suspensas devido às regras de 
distanciamento social.
 Porém, desde o final de julho, 
com a reabertura das atividades 
no Estado e a redução da lotação 

das unidades Covid, o SEEPE 
retomou sua agenda de visita nas 
unidades para garantir a proxi-
midade do sindicato com os 
enfermeiros e enfermeiras. 
 Nesta retomada, estivemos 
visitando o Hospital da Mirueira, 

Hospital Getúlio Vargas e as 
unidades de saúde da famıĺia de 
Camaragibe, com as diretoras 
Tatiana Ferreira, Alice Salvino e 
Karina Albuquerque.
 A patrulha sindical continua 
firme e forte!

 Patrulha sindical de olho nos EPIs 

PATRULHA SINDICAL RETORNA APÓS PANDEMIA
SINDICATO PRESENTE

Nas	bases. Sindicato faz patrulha na Mirueira, HGV e em Camaragibe

Siga o sindicato nas redes sociais!
seepedepernambuco seepe.depernambucowww.seepe.org.br


