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Encontro do Coletivo de Enfermagem do Sindsep

 Dias 19 e 20 de outubro, às 14 horas no Espaço Cultural – Sala 1

Colegas, convidamos  todos para o coletivo  de  Enfermagem do Sindsep. A atividade tem o 
objetivo de organizar e mobilizar os trabalhadores, para construirmos juntos, a pauta a ser 
debatida em mesa de negociação. Fique atento as datas! O coletivo será realizado nos dias 19 e 20 
de outubro no espaço cultural – sala 1, às 14 horas.
Você conhece perfeitamente a luta diária dos profissionais da enfermagem dentro do HSPM? 
Repetimos todos os dias protocolos e práticas padronizadas com pouco espaço para reflexão e 
crítica. Precisamos sair dessa passividade, abandonar o sentimento de impotência coletiva de que 
os problemas da enfermagem não têm solução. Nossas reivindicações precisam ultrapassar os 
corredores ou o final do plantão.
Somos a maioria dos trabalhadores do HSPM e apesar disso somos invisíveis, somos um 
conglomerado de trabalhadores subordinados, isso nos priva de reconhecimento e valorização 
que os Auxiliares, Técnicos e Enfermeiros merecem. Não podemos continuar sendo uma maioria 
silenciosa! Toda transformação passa pela nossa efetiva participação. 
O coletivo é um espaço em que discutiremos a realidade vivida pelos profissionais de enfermagem 
dentro da instituição em todas as suas variáveis. Para tanto, precisamos nos organizar e estruturar 
como classe junto ao nosso sindicato, levar nossas reivindicações para a mesa de negociação do 
HSPM e cobrar soluções.
Nossa realidade será transformada somente através de um coletivo fortalecido com a 
participação dos trabalhadores, precisamos ocupar todas as suas instâncias em que podemos 
relatar nossas demandas, especialmente a mesa de negociação. A enfermagem deve estar 
pautando discussões sobre condições de trabalho, salários mais justos, carreira, saúde do 
trabalhador, reconhecimento e valorização.

Pauta do Coletivo

Transformação do Auxiliar de Enfermagem, desde que possua formação, para Técnico de 
Enfermagem;
Avaliação do Plano que trouxe o HSPM para regime jurídico único e nossos novos desafios 
(revisão da lógica do enquadramento usada  para HSPM, para  aqueles que estão).

Convidados  do Sindsep: Lourdes Estevão - Secretária de Saúde do Sindsep 
  Walney de Araújo-coordenador da região Centro do Sindsep. 

Mudança da Lei Salarial, precisamos nos organizar, nossa luta é para que a PMSP construa 
junto com os trabalhadores novas formas de reajustes salariais;



Questionário Enfermagem HSPM

1. Você está satisfeito com o regime estatutário?

2. Quais são suas maiores dúvidas sobre o regime estatutário?

3. Contatos

Nome:

E-mail:

Celular:

Função:

Padrão:

Há quantos anos você trabalha no HSPM?


