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EDITORIAL

Nenhum direito a menos
Esta é uma edição especial do
nosso jornal Identidade. Além de
trazer um apanhado do mês de
maio e das principais atividades
que marcaram a Semana de Enfermagem, no Rio Grande do Sul, traz
em suas páginas o espírito da luta
em várias frentes.
A principal luta continua sendo
por saúde pública e de qualidade
para toda a sociedade. É preciso
lutar pela preservação do SUS, em
um ano de tantas incertezas e retrocessos no cenário político.
No RS, a situação também é
preocupante: falta investimento em
direitos fundamentais como saúde,
segurança e educação. Como os

problemas estão interligados, a insegurança invadiu as instituições e serviços de saúde, colocando em risco
pacientes e profissionais. É preciso
reforçar a segurança para garantir
condições mínimas para o exercício
profissional. O SERGS está ao lado
dos(as) colegas de todas as instituições e serviços de saúde, na luta
por condições seguras para o exercício das atividades de enfermagem.
Além da falta de segurança que
amedronta toda a população, os
salários dos(as) servidores públicos da saúde e de outras áreas tornaram-se um dilema sem fim. Gaúchos e gaúchas estão tendo sua
dignidade afrontada, com o parce-

lamento de salários, não podendo
honrar seus compromissos financeiros e prejudicando o sustento de
suas famílias.
Na patronal privada, a luta é
contra a mercantilização e a visão da saúde como negócio, sem
valorização daqueles(as) que são
fundamentais no atendimento da
população.
Esta edição do nosso jornal
Identidade também é de luta pelos
direitos das mulheres e meninas do
nosso Estado e país. A enfermagem não pode se calar diante da
violência de gênero, principalmente depois do inaceitável caso de
estupro coletivo ocorrido recente-

mente, no Rio de Janeiro. O projeto
Enfermagem Lilás chega agora em
uma etapa importante, de coleta de
dados junto à categoria, para subsidiar iniciativas que beneficiem
a categoria e incentivar ações de
enfrentamento da violência contra
mulheres e meninas.
Nenhum direito a menos! Este
deve ser o nosso lema daqui para
frente. Os desafios não devem nos
desanimar e, sim, renovar forças
para seguir em frente, na esperança de dias melhores, nunca esquecendo que o(a) enfermeiro(a) é essencial à saúde da população!

Gestão Garra, Atitude e União

PROCESSO ELEITORAL 2016
Comissão encaminha próximas etapas
O SERGS está em fase pré-eleitoral. A Comissão Eleitoral, composta pelos(as) enfermeiros(as)
Celia Mariana Barbosa de Souza, João Carlos da
Silva, Elenara Consul Missel e Rosangela Gomes
Schneider (titulares) e Silvia Anadir Medeiros da
Silva e Cristina Irene Kienzle (suplentes), foi eleita
em maio e irá conduzir o pleito de 2016.

EXPEDIENTE

Tiragem: 23 mil exemplares
Reportagem e Edição: Laura Gluer (MTb. 5351)
Diagramação: Luis Gustavo Van Ondheusden (Mtb. 13575)
Fotos: Luis Gustavo Van Ondheusden, Laura Glüer,
Leonardo Mayer e divulgação Coren-RS
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As eleições vão acontecer de 26 a 28 de julho
(1ª convocação), das 10h às 20h, no seguintes
locais: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Cristo Redentor, Hospital São Lucas (PUC), Sede do
SERGS, Urna de votos do interior (voto via envelope por correio) e até 5 urnas itinerantes.

Em breve, você estará recebendo uma edição extra do jornal Identidade, sob coordenação
editorial da Comissão Eleitoral, apresentando a
chapa inscrita e suas propostas. A atual diretoria deseja que o processo transcorra de forma
democrática e transparente e dentro da maior
normalidade possível.

Diretoria do SERGS: Cláudia da Silva dos Santos (Presidenta), Daniel Menezes de Souza (Vice-presidente), Denize Gabriela Teixeira da Cruz (Secretária Geral), Maurelize da Silva (Secretária Geral suplente), Elaine Goulart Crivella (Tesoureira), Luciane Bica Campelo Cimador (Tesoureira suplente), Greicemar Clara do Nascimento (Diretora de Cultura e Lazer), Adriane
Lima (Diretora de Patrimônio), Cleocir Marta Tecchio (Diretora de Saúde do Trabalhador suplente), Rosene Ines de Bastiani (Diretora de Interiorização), Marcia da Silva Galarça (Diretora
de Interiorização suplente), Odete Messa Torres (Diretora de Formação Política e Pesquisa), Cristina Irene Kienzle (Diretora de Assuntos Jurídicos), Altamir Felix (Diretor de Assuntos
Jurídicos suplente), Carla Fabiane Marques (Diretora Assuntos de Gênero, Raça e Diversidade Sexual), Rosangela Marques Machado (Diretora Assuntos de Gênero, Raça e Diversidade
Sexual suplente)
Conselho fiscal: Angelina Vargas, Adriana Zilli Giovanella, Vera Lucia Martini Garcia, Fernanda Rocha de Quadros, Sandra Stawinski e Sergio Arthur Fernandes da Silva | SINDICATO DOS
ENFERMEIROS DO RIO GRANDE DO SUL | Travessa Francisco de Leonardo Truda, nº40, Sala 51
Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 8:30 às 18:00 | Fone: (51) 3226.5587 - www.sergs.org.br

IDENTIDADE é o jornal informativo do Sindicato dos Enfermeiros do RS, de veiculação gratuita.
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ESPECIAL SEMANA DA ENFERMAGEM

Momentos de reforçar laços
Maio teve uma agenda
intensa e marcada
pela união na defesa
do protagonismo da
enfermagem na saúde.
Atividades promovidas
pelo SERGS em diferentes
espaços profissionais
do RS, distribuição de
brindes e momentos de
confraternização com
a categoria, reforçando
laços entre colegas.
A parceria com Conselho
Regional de Enfermagem
(Coren-RS) e demais
entidades do setor pela
valorização de todos(as)
profissionais que atuam
na enfermagem e na
defesa da saúde de
qualidade foram as
marcas da Semana
Integrada da Enfermagem
Gaúcha 2016. Ciclo
de debates sobre a
divisão social do trabalho
na enfermagem por
diferentes cidades,
exposição fotográfica
mostrando o dia a dia da
profissão, lançamento
do livro Caminhos
do Cotidiano da
Enfermagem, Mostra do
Trabalho da Enfermagem
e caminhada em defesa
do SUS, no Brique da
Redenção, em Porto
Alegre. Teve tudo isso
no intenso maio de 2016,
com uma programação
que ficará por muito tempo
em nossa memória. Veja
nas fotos os melhores
momentos!
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Luta pelo SUS
e pela democracia
Em abril, o SERGS participou do Dia Nacional em Defesa do SUS e da Democracia,na capital federal, ao lado de
entidades de todo o país.
Nas últimas décadas, homens e mulheres comprometidos com a saúde - usuários,
gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades de trabalhadores, docentes, pesquisadores, residentes, estudantes,
conselheiros e ativistas de movimentos populares da saúde
- têm dedicado suas vidas ao
processo de construção e implementação do Sistema Único de Saúde, a partir da visão
de que a saúde é um direito
social, de cidadania e, portanto, um dever do Estado.
O SUS corre perigo. Lutar
pelo SUS é lutar pela democracia. A ruptura no processo
democrático pode significar
uma brecha para a atuação
de interesses privados contrários às necessidades do povo
brasileiro, além da paralisação
de projetos, programas e investimentos na área da saúde
como, por exemplo, na Atenção Básica (Saúde da Família
e Mais Médicos) e na Assistência Farmacêutica (Farmácia Popular e Medicamentos
de alto custo).

Interação com estudantes
O SERGS considera muito importante a
aproximação com os(as)
futuros(as) profissionais
da Enfermagem e está
sempre aberto para falar
sobre suas atividades e
lutas pela categoria. Em
maio e junho, três momentos marcaram esta
aproximação. Em maio,
a presidenta do SERGS,
Cláudia Silva, foi uma
das palestrantes da Semana da Enfermagem
do Unilasalle de Canoas. Cláudia falou sobre a
mobilização da catego-

Enfermagem fazendo
enfermagem
O SERGS esteve presente nas discussões do Conselho Estadual de Saúde (CES/
RS) sobre a dispensação de
medicamentos. As plenárias
reuniram representantes do
Conselho Regional de Enfermagem (Coren-RS), Conselho Regional de Farmácia
(CRF-RS), Ministério Público
Federal, entidades e representantes do controle social
público, sob a coordenação

Legenda aqui

Mensagem sobre 30h
nos ônibus de Porto Alegre
Vinte ônibus de Porto Alegre circulam com mensagem alusiva às
30h na enfermagem, desde início
de maio. Os veículos circulam pelas zonas sul, norte, leste, centro e
sudeste, em vias próximas a grandes hospitais. A iniciativa, conforme
a presidenta do SERGS, Cláudia
Silva, é criar um canal de comunicação com profissionais e população, para difundir a importância da
carga horária não superior a 30h
para a enfermagem, recomendada
pela Organização Mundial da Saúde, e em tramitação no Congresso
Nacional há mais de dez anos.
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ria por meio da atividade
sindical e da importância
da valorização da profissão, através de lutas
como a jornada de 30h
e ampliação de direitos.
Em junho, estudantes de Enfermagem da
Universidade Federal
de Ciências da Saúde
de Porto Alegre (UFCSPA) visitaram a sede do
sindicato. Cláudia também palestrou para estudantes dos cursos de
Enfermagem da UFRGS e da Unipampa, de
Uruguaiana.
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da presidenta do CES/RS,
Célia Chaves. A presidenta do SERGS defendeu as
competências da enfermagem. Disse que os gestores
públicos municipais devem
encontrar alternativas para
a dispensação e deixar a
enfermagem fazer enfermagem. “O profissional da enfermagem precisa estar focado no atendimento da saúde
da população”, ressaltou.

Participe da pesquisa
Enfermagem Lilás
O SERGS enviou um boletim eletrônico especial com
o link da pesquisa Enfermagem Lilás. Esta é uma pesquisa realizada pelo SERGS
em parceria com o Coletivo
Feminino Plural para colher
informações que subsidiem
ações de enfrentamento à
violência contra mulheres
e meninas. O questionário
será anônimo e todos(as)

www.sergs.org.br

podem responder. Neste
momento em que vemos
tantos casos de violência
contra mulheres e meninas
em nosso país, é muito importante que a enfermagem
possa dar sua contribuição!
Se você não recebeu o link
da pesquisa, acesse o site
ou nossa fanpage no Facebook para acessá-lo e responder.

facebook.com/sergs.sindicato

