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HISTÓRIA SEESP

Qual a importância de fechar uma    
Convenção Coletiva de Trabalho?

30 horas Já/ PL 2295/2000

A luta constante

CONHEÇA A HISTÓRIA DE QUEM TE REPRESENTA 
NO ESTADO DE SÃO PAULO

Conheça as conquistas durante     
a gestão de Solange Caetano no SEESP e FNE
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Em 29 de agosto de 1979 surgiu a APEESP 
(Associação Pro� ssional de Enfermeiros 
do Estado de São Paulo), o primeiro grupo 
a se organizar para conquistar direitos e 
garantias para a categoria. Seis anos de-
pois, no dia 26 de novembro de 1985, o 
então ministro do trabalho, Almir Pazzia-
noto, concedeu a carta sindical à APEESP, 
tornando-a SEESP (Sindicato dos Enfer-
meiros do Estado de São Paulo). No ano 
de 1987, o Sindicato � liou-se à Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), organiza-
ção sindical brasileira de massas, cujo 
compromisso é a defesa dos interesses 
imediatos e históricos da classe trabalha-
dora.

Nos anos 90, o SEESP passava por de-
sa� os para se � rmar efetivamente como o 
único e legítimo representante dos Enfer-
meiros. Buscando constantemente a re-
novação, inserindo-se nos debates sindi-
cais de interesse da categoria, fechando 
parcerias, promovendo seminários com 
o intuito de despertar nos pro� ssionais a 
importância de conhecer os seus direitos 
e lutar para ampliá-los, mobilizando e 
levantando a voz para políticas públicas 
que favoreçam toda classe trabalhadora 
do Brasil.

Em 1998, ano em que Solange Caetano 
se tornou presidente do SEESP, o número 
de sindicalizações cresceu nove vezes 
em um único mês.

Nos anos 2000, o número de associados 
continuou aumentando e a reestrutura-
ção do Sindicato se deu de maneira mais 
intensa. Simbolizando sua expansão, sur-
giram novas subsedes, consolidando-o 
como uma entidade organizada e ativa 
na luta pelo direito dos Enfermeiros. Foi 
neste período que nasceu a revista Co-
nexão SEESP.

Com o objetivo de contribuir para uma so-
ciedade mais justa e igualitária, as ações 
do SEESP sempre abordaram questões 
sociais importantes como: assédio moral, 
homofobia, discriminação racial, violência 
doméstica, dentre outras.

Nesses mais de 25 anos de existência, 
o SEESP abriu frentes de trabalho e con-
quistou inúmeros benefícios para a ca-
tegoria no Estado de São Paulo, sendo 
responsável direta e indiretamente por 
grandes avanços nas relações de tra-
balho:

1- Passou a � rmar convenção coletiva de 
trabalho com vários sindicatos patronais;

2- Conquistou, por meio de ações judi-
ciais, aposentadoria especial para Enfer-
meiros servidores públicos;

3- Levou, aos municípios, a proposta de 
implantação de mesas de negociação 
permanente;

4- Lutou pela regulamentação da jornada 
de trabalho de 30 horas semanais, com 
sucesso em vários municípios;

5- Trabalhou pela não aprovação do Pro-
jeto de Lei do Ato Médico, que desvalori-
zava o Enfermeiro;

6- Propôs, em vários municípios, Plano 
de cargos, carreiras e salários;

7- Editou cartilhas de orientação aos tra-
balhadores como a Cartilha de Combate 
à Violência Doméstica e a de Combate 
ao Assédio Moral nos locais de Trabalho, 
entre outras;

8- Participou do Projeto escritor Mirim, 
inclusive editando livros produzidos por 
jovens escritores, objetivando a inclusão 
social e a ressocialização deles;

9- Criou a Revista Conexão SEESP para 
manter a categoria informada das ações 
realizadas pela direção e para conheci-
mento de temas de interesse da Enfer-
magem no Estado e no Brasil;

10- Criou o Boletim Informativo SEESP 
para divulgar os acontecimentos atuais e 
recentes;

Bandeiras de Lutas Defendidas pela 
Direção atualmente:

1- Regulamentar a jornada de trabalho 
em 30 horas semanais para todos os tra-
balhadores da Enfermagem por intermé-
dio da aprovação do PL 2295/00;

2- Piso Salarial Nacional e Isonômico, 
lutando pela aprovação do PL 4924/00;

3- Combate às falsas cooperativas, por 
meio de denúncias junto ao Ministério do 
Trabalho, solicitando a regularização da 
contratação dos Enfermeiros;

4- Combate ao assédio moral, que é uma 
prática desprezível e que a categoria está 
comprometida por meio de realização de 
seminários, palestras e mesas de enten-
dimento realizadas no Núcleo de Combate 
ao Assédio Moral da Delegacia Regional 
do Trabalho;

5- Melhorias das condições de trabalho, 
incluindo as questões de estrutura física 
dos locais laborais, quantidade su� ciente 
de insumos para a prestação de assistên-
cia de qualidade, local de descanso a-
dequado e fornecimento de alimentação 
digna;

6- Cumprimento do NR32 por todas as 
instituições de saúde, assegurando a pro-
teção da saúde do trabalhador;
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7- Cumprimento do dimensionamento 
de pessoal, objetivando a distribuição a-
dequada de pro� ssionais para diminuição 
da sobrecarga, melhorando a prestação 
do serviço, reduzindo o risco de acidentes 
do trabalho e prevenindo possíveis er-
ros de Enfermagem ocasionados pelas 
condições inadequadas;

8- Ações cientí� cas para o desenvolvi-
mento pro� ssional dos Enfermeiros;

9- Ações políticas que buscam organizar 
a classe para alcançar seu fortalecimento 
e valorização;

10- Ações de educação e socialização 
desenvolvidas junto aos movimentos so-
ciais, buscando � rmar o Enfermeiro como 
líder comunitário.

“Para garantir ao Enfermeiro qualidade 
de vida, o Sindicato tem como obje-
tivo conquistar melhores condições 
de trabalho. O Enfermeiro é o elo 
que formará a corrente consolidando 
a pro� ssão no Estado de São Paulo, 
demonstrando a nossa verdadeira 
força política e garantindo a valoriza-
ção, o reconhecimento e o respeito 
social que somos merecedores, como 
pro� ssional essencial à manutenção 
da vida.” 

(Elaine Leoni - Presidente do SEESP).

O SEESP é uma organização que procura 
estar cada vez mais próxima dos seus as-
sociados. Por intermédio das novas tec-
nologias, adentrou no universo das redes 
sociais. Além do Site, possui página no 
Facebook, per� l no Twitter, canal no You-
tube, LinkedIn. É uma entidade de classe 
séria que luta e defende a categoria dos 
Enfermeiros para promover crescimento 
pro� ssional, social e político.

Um Sindicato forte e representativo, com 
autonomia para representar, intermediar 
e intervir nas relações entre pro� ssionais, 
patrões e governo.

O SEESP tem a honra e a responsabilidade 
de fazer ecoar a voz dos Enfermeiros, unir 
a vontade de cada cidadão, lutando pelos 
direitos do ser humano na sua comuni-
dade, na sua cidade, no seu estado, no 
seu país e no mundo. Esta é a razão de 
ser SEESP.

A diretoria do Sindicato é composta por 
Enfermeiros que laboram em Hospitais, 
UBS, SAMU, ESF, Auditoria e na Docência, 
tendo assim, amplo conhecimento das ne-
cessidades dos trabalhadores.

Os pro� ssionais de Enfermagem, segundo 
pesquisas recentes, representam 60,32% 
do contingente de trabalhadores de saúde 
no país.

Segundo dados do COFEN (Conselho 
Federal de Enfermagem) de outubro 
de 2012, no Brasil existem 1.856.683 
trabalhadores de Enfermagem, deste 
número, 346.683 são Enfermeiros. No 
Estado de São Paulo, atualmente são 
aproximadamente 98 mil Enfermeiros, 
sendo 14 mil associados ao Sindicato.

O SEESP tem trabalhado para aumentar 
o número de � liados, com o objetivo de 
fortalecer politicamente a categoria, a 
� m de manter e ampliar as conquistas 
junto aos empregadores e governo.

As qualidades exaltadas no Juramento 
do Enfermeiro são os preceitos que 
regem o SEESP: dedicação, respeito, 
consciência, � delidade, con� ança, tra-
balho em equipe, ética, honra, tradição 
e comprometimento.

O SEESP na WEB

Site: www.seesp.com.br

Facebook:
https://www.facebook.com/SEESPSindicatoDosEnfermeirosDoEstadoDeSaoPaulo

Twitter: https://twitter.com/@SeespSP

Youtube: http://www.youtube.com/user/SeespSP

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/sindicato-dos-enfermeiros-do-estado-de-

s-o-paulo---seesp?trk=top_nav_home

Diretoria do SEESP
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Qual a importância de 
fechar uma Convenção 
Coletiva de Trabalho?

“Garantir direitos ao trabalhador 
e conquistar novos, ampliando os 
existentes na lei. Por exemplo: se 
o Sindicato não fechar Convenção 
Coletiva, o Enfermeiro não terá 
assegurado direitos como auxílio 
creche e piso salarial. Na lei, o adi-
cional noturno é de 25%, na con-
venção, é de 40% a 50%. A hora 
extra por lei é 50%, na convenção 
sobe para 90% ou 100%. A jornada 
de trabalho 12x36h é fechada em 
Convenção Coletiva, não estando 
con� gurada na CLT, portanto, só 
pode ser realizada por ser acor-
dada pelo Sindicato Patronal com 
o Sindicato dos Enfermeiros. Uma 
das conquistas foi incluir a cláusula 
protetiva contra a homofobia”, ex-
plica Solange Caetano.

30 horas já/ PL 2295/2000

Os pro� ssionais de Enfermagem de todo 
país lutam pela aprovação do Projeto de 
Lei 2295/2000, que regulamenta a jor-
nada de trabalho em 30 horas semanais. 
Por conta disso, no dia 08 de junho de 
2011, o “Fórum Nacional 30 horas Já: 
Enfermagem unida por um único objetivo” 
foi criado. Solange Caetano, coordena-
dora do Fórum Nacional, presidente da 
FNE e secretária de Imprensa do SEESP, 
juntamente com as Organizações re-
presentantes da Enfermagem em nível 
nacional (Associação Brasileira de En-
fermagem - ABEn, Conselho Federal de 
Enfermagem - COFEN, Confederação dos 
Trabalhadores da Saúde – CNTS, Asso-
ciação dos Auxiliares e Técnicos de En-
fermagem - ANATEN, Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em Seguridade 
Social - CNTSS e a Executiva Nacional dos 
Estudantes de Enfermagem – ENEENF), 
trabalham unidas arduamente para forta-
lecer a categoria da Enfermagem.

Esse Projeto de Lei visa melhorias nas 
condições de trabalho, proporcionando 
maior satisfação no emprego e qualidade 
para a realização de procedimentos se-
guros à sociedade. A jornada de 30 horas 
é fundamental para fortalecer a Enferma-
gem como pro� ssão e garantir uma práti-
ca em saúde responsável na manutenção, 
promoção e proteção à vida.

A luta constante

No dia 09 de abril de 2013, um grande 
ato público para regulamentar a jornada 
de trabalho em 30 horas foi realizado em 
Brasília. O “Mobiliza Enfermagem” cobrou 
a votação do Projeto de Lei 2295/2000 na 
Câmara dos Deputados. Sob a organiza-
ção e orientação da diretoria do “Fórum 
Nacional 30 horas Já”, que é coordenado 
pela Enfermeira Solange Caetano (secre-
tária de Imprensa do SEESP e presidente 
da FNE), cerca de 10 mil pro� ssionais 
se reuniram na capital federal para uma 
caminhada pela Esplanada dos Ministé-
rios.

Trabalhadores de Enfermagem de todo 
o país se concentraram em frente à Ca-
tedral Metropolitana de Brasília, seguindo 
em direção ao Ministério da Saúde, onde 
realizaram um apitaço e expressaram pa-
lavras de ordem, cobrando do Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, que cumpra o 
compromisso assumido com a categoria 
de apoiar a reivindicação.

“O Ministro Padilha referiu ser necessário 
debater dois pontos para o governo 
acordar a aprovação do PL, que são: 
Implantação escalonada e Exclusão dos 
pro� ssionais do ESF do Projeto. As enti-
dades ainda estão debatendo com suas 
bases a viabilidade de aceitar ou não esta 
imposição do governo”, declarou Solange 
Caetano.

A marcha passou pela Esplanada dos 
Ministérios, Palácio do Planalto e, por 
� m, Congresso Nacional. Na Comissão 
de Legislação Participativa da Câmara 
dos Deputados ocorreu uma audiência 
pública para debater o PL, convocada 
pelo deputado federal Dr. Grilo (PSL-MG) 
a pedido das Organizações representati-
vas da Enfermagem.



“Nossa principal bandeira de luta 
é a aprovação do PL que regula-
menta a jornada de trabalho em 
30 horas semanais para todos 
os pro� ssionais da Enfermagem. 
O PL aguarda apenas ser pau-
tado e votado em plenário na 
Câmara dos Deputados. Com 
sua aprovação, não só serão 
bene� ciados os pro� ssionais, 
mas toda a sociedade brasileira. 
Nossa jornada de trabalho, hoje, 
é excessiva, comprometendo 
a Enfermagem no processo de 
trabalho devido ao cansaço e 
o estresse ocupacional. Tra-
balhamos com a vida, estamos 
sete dias por semana, 24 horas 
por dia, 365 dias do ano ao lado 
do paciente. Quando pedimos 
30 horas semanais é para que 
possamos prestar assistência de 
Enfermagem livre de negligên-
cia, imperícia e imprudência. 
Esse é o limite de carga física e 
emocional suportável a essa ex-
pressiva pro� ssão, que enfrenta 
as mazelas da falta de saúde 
da população. Os trabalhadores 
estão se afastando por meio de 
licenças em função do cansaço, 
da fadiga e do adoecimento. Sem 
saúde não conseguimos prestar 
assistência de Enfermagem com 
qualidade. A jornada de trabalho 
hoje é desumana”, desabafa So-
lange.

Por mais que o Projeto de Lei ainda não 
tenha sido aprovado, a luta do SEESP, 
FNE, e de todos os órgãos que fazem 
parte do Fórum continua. A busca pela 
melhoria da qualidade no trabalho e me-
lhores condições para os pro� ssionais 
não cessará.

Para mais informações sobre o Fórum 
30 horas Já, acesse o site:

http://www.forumnacional30horasja.
com.br

A luta foi vencida   
em alguns municípios  
paulistas

O SEESP com esforço sempre se mobiliza 
pelo bem da categoria, engajado na luta 
pela aprovação do PL 2295/00, que é a 
principal reivindicação de toda a catego-
ria. Seguindo orientação do Fórum Nacio-
nal, os diretores e a presidente do Sindi-
cato e coordenadora do “Fórum Estadual 
30 horas já”, Elaine Leoni, tem procurado 
os gestores municipais, debatendo a im-
plantação da jornada de 30 horas para os 
Enfermeiros, inclusive, auxiliando o poder 
executivo na elaboração de Projeto de Lei 
Municipal a ser apresentado ao legisla-
tivo, assim, aprovado pelos vereadores.

Atualmente, das 645 cidades do Estado 
de São Paulo, já temos implantada a jor-
nada de 30 horas em 62 municípios, den-
tre estas podemos citar: Agudos, Assis, 
Bauru, São José dos Campos, Taubaté e 
Itapetininga.

Em Limeira, Americana e ABCD Paulista, 
discussões estão sendo realizadas na Câ-
mara Municipal para a regulamentação 
da jornada de trabalho em 30 horas.
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Solange Caetano
Presidente da Federação Nacional dos 
Enfermeiros e Secretária de Comunicação 
do Sindicato dos Enfermeiros do Estado 
de São Paulo

Solange Caetano, atual presidente da 
FNE (Federação Nacional dos Enfer-
meiros) é de Maringá, Paraná. Mudou-
se para São Paulo em 1988, quando 
se formou em Enfermagem pela Uni-
versidade do Sagrado Coração (USC/
Bauru). Em 1991, prestou concurso 
para o Hospital Dante Pazanezze de 
Cardiologia, passando com êxito. 
Foi nesse mesmo ano que Solange 
Caetano teve o primeiro contato com 
o movimento sindical. Juntou-se aos 
demais funcionários que participavam 
de um movimento grevista realizado 
no hospital, reivindicando melhoria do 
salário e condições de trabalho. Em 
função disso, acabou sendo demitida 
da Fundação Adib Jatene, o que des-
pertou a sua veia política, levando-a a 
participar da corrente política “o tra-
balho”, começando a compreender 
melhor o universo político. Desde en-
tão, sua busca por melhorias para a 
categoria dos Enfermeiros, Técnicos 
e Auxiliares de Enfermagem transfor-
mou-se em seu foco principal.

Em 1995, ingressou no SEESP como 
Diretora de Comunicação, respon-
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sável pelo departamento de imprensa da 
entidade, sempre pensando em ampliar 
os direitos dos Enfermeiros, orientando-
os, informando e esclarecendo questões 
relacionas à categoria, além de formatar 
os boletins do Sindicato. Também rea-
lizava o trabalho de campo, como visita 
aos hospitais, unidades de saúde e uni-
versidades, explicando à categoria e aos 
estudantes a importância de ter uma or-
ganização política, de estar sindicalizado. 
Ao mesmo tempo, sempre participando 
da vida da entidade, objetivando sempre 
a melhoria das condições de trabalho e 
da qualidade de vida dos Enfermeiros, 
como até hoje o faz.

Assumiu a presidência do Sindicato em 
1998. Solange Caetano implantou uma 
gestão e� ciente, marcada por muitas 
vitórias e mudanças, estabelecendo 
parcerias que trazem benefícios aos as-
sociados, promovendo debates e semi-
nários sobre temas de interesse da En-
fermagem, organizando e mobilizando a 
categoria na defesa de políticas públicas 
que bene� ciassem os interesses dos En-
fermeiros, de toda classe trabalhadora e 

sociedade. No decorrer de sua adminis-
tração, as negociações com os sindicatos 
patronais se tornaram efetivas, � rmando 
convenções coletivas de trabalho e ga-
rantindo, assim, direitos e benefícios aos 
Enfermeiros. Modernizou o SEESP, lançou 
a revista Conexão SEESP e o site da en-
tidade. Estabeleceu a sindicalização via 
correio como carta resposta, ampliou o 
departamento jurídico e criou o departa-
mento de cadastro e homologação, sem-
pre pensando na logística para melhor 
atender o trabalhador.

Solange deixou a presidência do SEESP 
em 2010. Como fruto de seu empenho 
e trabalho árduo, conseguiu ampliar con-
sideravelmente o número de sócios do 
Sindicato, passando de 889 para 13 mil. 
No � nal de 2011 assumiu a presidência 
da Federação Nacional dos Enfermeiros, 
mantendo-se na direção do SEESP como 
Secretária de Comunicação. Foi reeleita 
para a gestão 2013 -2016 , Presidente 
da Federação Nacional dos Enfermeiros 
e eleita Presidente do Sindicato dos En-
fermeiros do Estado de São Paulo, gestão 
2014-2017.



Elaine Leoni
Presidente do Sindicato dos Enfermeiros do 
Estado de São Paulo

Elaine Leoni, atual presidente do Sindi-
cato dos Enfermeiros do Estado de São 
Paulo é de São Caetano do Sul, São Paulo. 
Formou-se em Enfermagem e Obstetrícia 
na Universidade de Guarulhos (UNG), em 
1995.

Seu primeiro contato com as lutas sindi-
cais aconteceu no ano 2.000, quando 
trabalhava no Hospital Bene� cência Por-
tuguesa de São Caetano do Sul, que esta-
va fechando por falta de verba, levando-a 
a procurar ajuda no Sindicato. Esta ação 
fez com que a entidade procurasse auxílio 
político junto a vários Deputados Federais 
em busca de subsídios � nanceiros para 
restabelecer as condições do hospital e 
assim, reativar a sua funcionalidade, com 
o objetivo de manter postos de trabalho e 
o atendimento à população.

Pelo destaque que teve no movimento em 
São Caetano, em 2001 Elaine Leoni foi 
convidada a compor a chapa de eleição 
por Solange Caetano. Com a vitória, as-
sumiu o cargo de Secretária Geral. Nesta 
mesma época foi homenageada pe-
los diretores e funcionários do Hospital 
Bene� cência Portuguesa de São Caetano 
do Sul como reconhecimento de seu bri-
lhante trabalho no restabelecimento do 
hospital.

No seu primeiro mandato se propôs a 
conhecer mais as ações sindicais e de-
senvolver melhorias na própria entidade, 
que na época não tinha a proporção atual. 
Já no segundo mandato, dedicou-se às 
ações de base, visitando os Enfermeiros 
e levantando os problemas enfrentados 
pela categoria nos locais de trabalho, 
desta forma, podendo resolvê-los em 
conjunto com os diretores, de acordo com 
a vontade dos trabalhadores.

Em 2011 foi eleita presidente do SEESP 
e na gestão 2013-2016 foi eleita Diretora 
da Federação Nacional dos Enfermeiros.

Por sua dedicação e empenho, o Sindi-
cato passou a atuar em conjunto com os 
movimentos sociais, tais como: movimen-
to jovem, de raça, mulheres e LGBT. O pa-
pel social do Sindicato se estendeu, pois 
antes o foco era apenas o Enfermeiro, a-
tualmente está inserido também nas lutas 
gerais, na construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária.

Natanael da Costa
Secretário Geral

Natanael da Costa, atual Secretário Geral 
do Sindicato dos Enfermeiros do Estado 
de São Paulo, é de Bauru. Formou-se em 
1998 em Enfermagem e Obstetrícia, na 
Universidade do Sagrado Coração de Je-
sus, em sua cidade.

 

Sua experiência pro� ssional depois de 
formado se iniciou na rede pública no 
CEREST (Centros de Referência em Saúde 
do Trabalhador) e posteriormente na Rede 
de Urgência e Emergência. Também atu-
ou na área da docência em escolas de 
Enfermagem de nível médio.

Natanael sempre teve uma veia revolu-
cionária, procurando alguma forma de 
melhorar as condições de trabalho. Mes-
mo antes de ingressar no Sindicato, já 
participava de lutas defendendo os direi-
tos dos trabalhadores de Bauru e região 
nos Conselhos de Saúde.

Por sua desenvoltura e envolvimento nas 
causas dos trabalhadores foi convidado a 
compor a direção do SEESP, ingressando 
em 2004.

Como dirigente sindical, levantou a ban-
deira de um plano de carreiras e a jor-
nada de 30 horas para a Enfermagem em 
Bauru e região, lutou pela aprovação do 
Projeto de Lei que estabelecia o Plano 
de Carreira Cargos e Salários no municí-
pio de Bauru, incluindo a jornada de 30 
horas para Enfermagem. Obteve êxito.  
Na cidade de Agudos, município vizinho 
de Bauru, reivindicou e conquistou as 30 
horas para a Enfermagem.

“No momento precisamos dos tra-
balhadores junto com o Sindicato 
para demonstrarmos a força do 
coletivo. Estamos realizando um 
trabalho para trazer a categoria 
para próximo da entidade, procu-
rando politizar os pro� ssionais para 
que entendam que o Sindicato foi 
criado para defendê-los, sendo 
necessário lutarmos unidos por 
melhores condições de trabalho”.
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Péricles Cristiano Batista 
Flores
Suplente da Secretaria Geral

Péricles Cristiano Batista Flores, que a-
tualmente ocupa o cargo de Suplente 
da Secretaria Geral do Sindicato dos En-
fermeiros do Estado de São Paulo, é de 
Adamantina, Bahia. Formou-se em Enfer-
magem na Universidade Bandeirante de 
São Paulo. Fez licenciatura para Docência 
no Ensino Superior, especialização em 
Urgência e Emergência e MBA em Gestão 
e Saúde e Controle de Infecção Hospita-
lar, na FAMESP. É membro da Associação 
Brasileira de Enfermagem (ABEn) e, a-
tualmente, trabalha como Supervisor de 
Enfermagem.

Josefa Bezerra do Vale 

Vice-Presidente

Josefa Bezerra do Vale, atual vice-pre-
sidente do Sindicato dos Enfermeiros do 
Estado de São Paulo, é de Solânia, Paraí-
ba. Formada em Enfermagem e Obs-
tetrícia pela Uniban - Campus Santana, 
veio para São Paulo em 1977, na época, 
com 21 anos.

Ana Lúcia Firmino
Secretária de Assuntos Jurídicos

Ana Lúcia Firmino, atual Secretária de 
Assunto Jurídico do Sindicato dos En-
fermeiros do Estado de São Paulo é de 
Campina Grande, Paraíba. Formou-se em 
Enfermagem, pela Universidade Regional 
do Nordeste.

Trocou Campina Grande por São Paulo 
em 1983 para fazer residência em Car-
diologia no Instituo Dante Pazanezzi de 
Cardiologia, onde trabalhou por 25 anos. 
Foi no Instituto que Ana Firmino conheceu 
Solange Caetano, que já era da diretoria 
do SEESP. Na época não tinha nenhum 
envolvimento político ou sindical e tam-
bém não conhecia as ações do Sindicato. 
Recebeu o convite e o estímulo de So-
lange Caetano para participar do universo 
sindical.

Na primeira gestão de Solange Caetano 
como presidente, Ana Firmino passou a 
fazer parte da diretoria do SEESP como 
Secretária de Comunicação. Nesta época 
deu-se início ao trabalho de resgate políti-
co e de con� abilidade na instituição junto 
aos Enfermeiros. Por conta do seu horário 
de trabalho, foi obrigada a afastar-se das 
atividades sindicais, retornando ao sindi-
cato na gestão seguinte e assumindo a 
Secretaria de Assuntos Jurídicos, onde 
está até hoje.

“Como dirigente do SEESP, participo 
do Conselho Municipal de Saúde da 
cidade de São Paulo, onde discuti-
mos a implantação e implementa-
ção das políticas e ações de saúde 
no município. Integro a Comissão 
de Saúde da Mulher no Conselho 
Municipal e o Comitê de Gênero 
da ISP – Internacional de Serviços 
Públicos, debatendo questões rela-
tivas à equidade de remuneração.

Componho a direção da Federação 
Nacional dos Enfermeiros, partici-
pando de reuniões com os sindi-
catos e orientando-os sobre nego-
ciação coletiva em conjunto com 
o jurídico. E, por � m, participo das 
Mesas de Negociações da Saúde 
em vários municípios”.

Teve seu primeiro contato com o movimen-
to sindical em 2003 pela diretora do SEESP, 
Ana Lúcia Firmino, em uma das palestras 
ministradas por ela no COREN-SP. A partir 
daí, passou a participar da vida do SEESP e 
a se interessar mais pelas lutas da catego-
ria, fazendo-o entender o papel exercido 
por um dirigente sindical. Foi convidado a 
integrar a diretoria do SEESP em 2009.

“A minha atuação hoje dentro do 
Sindicato, é a Suplência da Secre-
taria Geral e temos uma atuação 
bem ampla. Fazemos trabalho de 
base estadual, procuramos estar 
presente nas 645 cidades, levan-
tando os problemas enfrentados 
pelos Enfermeiros e buscando solu-
cioná-los. Encontramos os mais di-
versos casos, que vão desde atraso 
de salário, assédio moral, falsas 
cooperativas, até contratos de tra-
balho irregulares e subempregos. O 
que tem me levado como dirigente 
sindical é a luta pelo fortalecimento 
e valorização dos trabalhadores”.



Anuska Schneider
Secretária de Finanças

Anuska Schneider, atual Secretária de 
Finanças do Sindicato dos Enfermeiros 
do Estado de São Paulo, é de São Paulo, 
capital. Formou-se em Enfermagem pela 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP) em 2003 e é pós-gra-
duada em Saúde Coletiva com ênfase em 
Estratégia e Saúde da Família pela Fa-
cinter em 2004. Também atuou na área 
da docência em escolas de Enfermagem 
de nível médio e no SENAC.

Seu primeiro contato com a luta sindi-
cal se deu através da então diretora do 
SEESP, Ana Fátima, que a convidou para 
participar de várias reuniões da entidade. 
Por estar sofrendo no ambiente laboral a 
prática de assédio moral (época em que 
trabalhava em uma ESF na zona rural de 
risco com posse do MST, na cidade de 
Itapetininga), expôs seu problema à dire-
tora, que a encaminhou ao departamento 
jurídico do Sindicato. Este interviu em 
seu favor, modi� cando a situação. Assim, 
Anuska passou a se interessar pelas lutas 
dos Enfermeiros e defender os direitos da 
categoria. Ingressou na direção do SEESP 
em 2006, tendo seu primeiro cargo como 
Suplente da Secretaria Geral.

Começou a aprender qual é o papel do 
Sindicato e qual a atuação da entidade 
perante a sociedade. Começou a par-
ticipar das ações e lutas em prol da ca-
tegoria, a visitar as unidades de saúde, 
sindicalizando e orientando os pro� s-

sionais quanto à importância da inserção 
no mundo político. Na base, veri� cando 
quais eram as situações con� itantes que 
enfrentavam e tentando solucioná-los 
através de mesas de negociação, exigin-
do o cumprimento da Convenção Coletiva. 
Em 2011 se tornou Secretária de Finan-
ças do Sindicato e Diretora da Federação 
Nacional dos Enfermeiros (FNE).

“O Enfermeiro é quem administra, 
gerencia e organiza, nas unidades 
de saúde, os serviços preconiza-
dos nos programas do Ministé-
rio da Saúde. Sem Enfermagem 
não se faz saúde. O Enfermeiro é 
um pro� ssional preparado cien-
ti� camente, possuindo requisitos 
multidisciplinares necessários a 
orientar, informar e educar a popu-
lação. Atua efetivando o funciona-
mento dos programas de saúde, 
tais como: hipertensão e diabetes, 
saúde da criança, saúde da mulher, 
saúde do adolescente, saúde do 
idoso, entre outros, pois tem este 
foco voltado para o acolhimento, 
humanização e visão holística do 
paciente. O Enfermeiro acaba por 
acumular carga emocional estres-
sante por estar submetido a longas 
jornadas de trabalho sem qualidade 
de descanso, acúmulo de funções, 
baixos salários e exposição a riscos 
de contaminações. Deve, assim, 
ter acompanhamento psicológico, 
com a � nalidade de reduzir e aliviar 
o estresse causado pela especi� ci-
dade essencial de prestar assistên-
cia à manutenção da vida. É impor-
tante que tenhamos remuneração 
e condições dignas de trabalho 
para melhoria da qualidade de vida 
do Enfermeiro, a� nal, alguém tem 
que cuidar da saúde do trabalhador 
e lutar pela valorização de toda En-
fermagem Brasileira”.

Atuou como auxiliar de Enfermagem na 
UTI Geral do Hospital Matarazzo por dois 
anos. A partir daí surgiu o interesse pela 
graduação em Enfermagem.

Foi convidada a montar a UTI Geral do 
Hospital Bene� cência Portuguesa de São 
Caetano do Sul em 1985. Na época em 
que o hospital passou por di� culdades, 
procurou o sindicato junto com Elaine 
Leoni, sendo que foi este o seu primeiro 
contato com a luta sindical.

Em 1999, recebeu convite de Solange 
Caetano para fazer parte do SEESP. 
Desde então tem se dedicado às lutas da 
categoria e às ações do Sindicato.

Em janeiro de 2000, assumiu a vice- 
presidência, sendo que, na eleição 
seguinte, passou a exercer o cargo de 
Secretária de Finanças por dois man-
datos e, em 2011, voltou para a vice-
presidência.

“No Sindicato, todos desempe-
nham vários papéis, apesar de ter-
mos funções especí� cas Quando 
o Enfermeiro aciona a presença 
do SEESP, o diretor vai veri� car a 
necessidade do pro� ssional, bus-
cando resolver o problema. Segui-
mos uma linha política debatida e 
desenvolvida pela direção, objeti-
vando atender a demanda. A nossa 
atuação não é só dentro do Sindi-
cato, é também nas bases, desen-
volvendo as ações políticas e nos 
certi� cando da manutenção dos 
direitos do trabalhador”.
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Nos dias 23, 24 e 25 de outubro acon-
teceu o IX CONSE – Congresso Nacional 
Sindical dos Enfermeiros na cidade de 
Atibaia/SP, organizado pela FNE (Federa-
ção Nacional dos Enfermeiros), sob a ori-
entação  da presidenta Solange Caetano 
e da Comissão Organizadora eleita pelos 
diretores que representam seus estados.  
O tema “Organização político-sindical: 
desa� os e estratégias para avançar no 
mundo do trabalho”, foi escolhido para  o 
evento que reuniu representantes dos 15 
sindicatos � liados em todo o Brasil.

O SEESP (Sindicato dos Enfermeiros do 
Estado de São Paulo) marcou presença 
com aproximadamente 50 delegados que 
discutiram nos eixos de debate, temas 
relacionados a formação do pro� ssional 
de enfermagem, saúde do trabalhador, 
organização sindical, jornada de trabalho 
de 30 horas semanais, NR32, dimensio-
namento de pessoal, piso nacional sa-
larial, entre outros. 

“O SEESP sabe que  este espaço é a 
oportunidade de discutir planos estaduais 
e compreender a necessidade das outras 
bases, assim, trabalhar juntos nas lutas 
em nível nacional”, explana  Elaine Leoni, 
presidente do SEESP.

Solange Caetano, presidente da FNE e 
secretaria de Imprensa do SEESP, posi-
cionou a importância da mesa de ne-
gociação junto ao Governo e, principal-
mente, das entidades representativas da 
categoria para a manutenção e avanços 
nas conquistas de direitos de todos os 
pro� ssionais da enfermagem, através dos 
debates.

Um evento desse porte fora jamais rea-
lizado pela FNE, que antes, sempre teve 
seu Congresso realizado em um pequeno 
auditório, inserido no Congresso da ABEn. 

No IX Congresso Nacional Sindical dos Enfermeiros,   
a participação do SEESP foi fundamental.

Este demostrou a independência e a res-
ponsabilidade de todos os sindicatos � li-
ados nas decisões estratégicas que serão 
a linha das lutas Nacionais. Esta direção, 
re� ete direto no futuro dos trabalhadores 
de Enfermagem e da saúde da sociedade 
Brasileira.

Neste IX CONSE, concomitantemente 
também ocorreu a eleição da nova direção 
da Federação, gestão 2013-2016, tendo 
sucesso na incorporação de sua diretoria 
três sindicatos: Tocantins, Acre e Santa 
Catarina. A gestão anterior lutou muito 
para que outros sindicatos ingressas-
sem para fazer parte da Unidade. So-
lange Caetano quando assumiu a gestão 
em 2011, articulou para que o número 
de nove sindicatos � liados aumentasse, 
tendo êxito, reeleita para esta gestão 
novamente na presidência, compondo 
com mais seis sindicatos, um avanço na 
história da FNE.



O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de 
São Paulo (SEESP) convocou todos os en-
fermeiros e enfermeiras sindicalizados a 
participarem da eleição da nova Diretoria 
da Entidade – Gestão 2014/2017 – que 
aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de outu-
bro de 2013.

A participação dos Enfermeiros sindi-
calizados foi de extrema importância no 
processo que de� niu os representantes 
da base, para seguirem nas lutas da ca-
tegoria.

Eleição do Sindicato 
dos Enfermeiros do 
Estado de SP

Foram disponibilizadas 24 Urnas em uni-
dades de saúde por diversas regiões do 
Estado de São Paulo .

O Enfermeiro que votou contribuiu para 
a democracia sindical, elegendo seus 
pares, na luta do fortalecimento da classe 
trabalhadora, garantindo legitimidade aos 
responsáveis, em proteger os direitos e 
promover avanços nas condições de tra-
balho.

Diretoria
Gestão 2014-2017

Presidência
Solange Caetano

Secretaria Geral
Elaine Leoni

Secretaria de Finanças
Josefa Bezerra do Vale

Secretaria de Assuntos Jurídicos
Ana Lúcia Firmino

Secretaria de Comunicação e  
Imprensa 
Natanael da Costa

Conselho Fiscal
1° Titular   
Anuska Schneider

2º Titular    
Péricles Cristiano Batista Flores

3° Titular   
José Alberto Milhazes de Castro

1° Suplente   
Ivonildes Ferreira da Silva

2° Suplente   
Rodrigo Firmino Romão

3° Suplente   
Ricardo Fernando de Campos



- Lançamento e Distribuição de cartilhas 
sobre violência doméstica. Foi a forma 
que o SEESP encontrou de discutir duas 
questões: preparar o trabalhador para 
atender a vítima que sofre agressão e, ao 
mesmo tempo, dizer para o pro� ssional 
que ele pode ser um causador de violên-
cia doméstica se ele sofrer assédio moral 
no local de trabalho.

- Ato médico: o SEESP se mostrou pre-
sente protestando contra a aprovação 
do Projeto de Lei 268/2000 e, posterior-
mente, pela manutenção dos vetos de 
alguns artigos do PL do Ato Médico.

- Como presidente da FNE, criou, em 
conjunto com as demais entidades re-
presentativas da Enfermagem, o Fórum 
Nacional 30 horas já - Enfermagem 

- Não teve medo de enfrentar a questão 
da diversidade. Foi o primeiro Sindicato 
a reivindicar direitos para os pro� ssionais 
LGBT, conseguindo incluir cláusulas de 
proteção para trabalhadores homosse-
xuais nas Convenções Coletivas de Tra-
balho. Isso mostra que a entidade sindical 
não luta apenas por direitos trabalhistas, 
mas também por direitos humanos.

- Assédio moral no trabalho: O departa-
mento jurídico passou a ingressar com 
processos trabalhistas, obtendo ganho de 
causa para vários pro� ssionais.

O assédio moral é considerado dano 
moral no processo trabalhista quando a 
reputação, a honra e a dignidade de uma 
pessoa são atingidas por ato de abuso de 
poder no âmbito da relação de trabalho.

- Realização de seminários regionais para 
informar e orientar os pro� ssionais so-
bre a prática do assédio moral, violência 
laboral e suas consequências.

- Homenagens aos Trabalhadores em 
comemoração ao ‘Dia Internacional do 
Enfermeiro’ pelo reconhecimento e valo-
rização dos pro� ssionais.

- Lançamento da Cartilha de Combate ao 
Assédio Moral no local de trabalho.

SEESP
Rua Rondinha, 72

Chácara Inglesa - São Paulo - SP

CEP: 04140-010

Telefone/fax: (11) 2858-9500

www.seesp.com.br

Conheça as conquistas 
durante a gestão de  
Solange Caetano no 
SEESP e FNE

Unida por um Objetivo. É um espaço 
para discussão sobre a regulamentação 
da carga horária do pro� ssional de En-
fermagem em 30 horas semanais sem 
redução salarial, lutando pela aprovação 
do PL 2295/00. Recentemente, ampliou 
o debate do Fórum, incluindo outros te-
mas como o PL do Piso Salarial Nacional, 
a criação de novas pro� ssões que podem 
afetar o mercado de trabalho e a socie-
dade, a livre circulação dos pro� ssionais 
nos países do MERCOSUL, a questão da 
residência multipro� ssional e de Enferma-
gem, dentre outros temas de interesse da 
categoria. Foi reeleita para a gestão 2013 
-2016 , Presidente da Federação Nacio-
nal dos Enfermeiros e eleita Presidente 
do Sindicato dos Enfermeiros do Estado 
de São Paulo, gestão 2014-2017.
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