
Brasília, 16 de abril de 2014

NOTA OFICIAL DO FÓRUM NACIONAL 30 HORAS JÁ

Considerando a credibilidade e compromisso das Organizações da Enfermagem em lutar para 
votar e sancionar o PL 2295/00;

Considerando que o Governo, junto com os setores patronais, manobrou a votação do PL 
2295/00 no dia 27/06/2012;

Considerando que tentamos fi rmar várias vezes uma acordo para implantar às 30h para 
Enfermagem Brasileira e que o os setores patronais não aceitaram;

Considerando que o líder do PT, Deputado Vicenti nho (PT/SP), pediu pra reti rar a sua assinatura 
do requerimento dos líderes de Parti dos da Câmara Federal pra votar o PL 2295/00,

Considerando o descompromisso do Ministério da Saúde, Conass, Conasems, Setores Privado e 
Filantrópico de ainda não ter fi rmado um acordo para pautar às 30h;

Considerando que o Governo está impedindo a votação do PL 2295/00, mas que dia 05.05.14 é 
o prazo máximo para apresentar ou não uma proposta de acordo;

Vimos através desta nota ofi cial, tornar público que as Organizações Nacionais da Enfermagem 
orientam a paralisação nacional no próximo dia 12.05.2014, pois é uma data importante e simbólica 
para a Enfermagem Brasileira.

Informamos que tentamos a todo momento, através de lutas, mobilizações, conversas com 
deputados, audiências públicas, reuniões com o Ministério da Saúde, chegar a um acordo comum 
entre as classes trabalhadoras e patronais, porém fi cou claro que eles não querem que o PL 2295/00 
seja votado e sancionado, logo caríssimos líderes e profi ssionais da Enfermagem chegou a hora, a 
categoria pediu e as organizações nacionais que compõe o Fórum Nacional 30 horas Já acataram. 

Dia 12.05.14, será o dia da Paralisação Nacional da Enfermagem, apoiada por este Fórum, 
onde cada enti dade e/ou Organização da Enfermagem estará responsável de mobilizar em seu 
estado ações junto aos profi ssionais e estudantes de Enfermagem.

Ressaltamos que devemos empenhar todos os esforços possíveis para que o PL 2295/00 seja 
votado no primeiro semestre deste ano, pois no segundo semestre não haverá votações devido a 
eleição e em 2015 a Câmara estará renovada e por este moti vo, teremos que recomeçar o trabalho 
junto aos deputados.

CHEGOU A HORA! 
A ENFERMAGEM PEDIU E O FÓRUM ACATOU! CONTAMOS COM O APOIO DE TODOS OS SINDICATOS, 

COREN’S, ABEN’S, ANATEN’S E ESTUDANTES.

DIRETORIA DO FÓRUM NACIONAL 30H JÁ


