
CUIDAR COM SEGURANÇA EXIGE 
30 HORAS PARA ENFERMAGEM!

GRANDE PASSEATA pelas 30 HORAS!
DIA 14/03 às 17h no Vão livre do MASP

(concentração às 14h)

Participe!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 

Organização



O Fórum Nacional 30 horas Já, composto pela Federação Nacional 
dos Enfermeiros (FNE), Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde 
(CNTS), Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Associação Brasileira 
de Enfermagem (ABEn), Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de 
Enfermagem (ANATEN) e Executi va Nacional dos Estudantes de Enfermagem 
(ENEENF), após amplo debate sobre o andamento do Projeto de Lei 2295/00 - 
que regulamenta a jornada de trabalho da enfermagem em 30 horas semanais 
- que tramita na Câmara dos Deputados há 13 anos, atualmente em regime 
de urgência, não sendo pautado até a presente data - vem a público repudiar 
o descaso que alguns Deputados vem tratando a Enfermagem e a saúde do 
povo brasileiro.

Na atualidade, a Enfermagem consti tui a maior força de trabalho 
na saúde. Totaliza cerca de 2 milhões de profissionais responsáveis pela 
assistência a saúde da população, estando 365 dias do ano, durante 24h ao 
lado do paciente. Somos a categoria essencial na manutenção da vida, atuando 
na formulação e implementação de políti cas públicas do SUS. Profi ssionais 
primordiais na sustentabilidade dos programas de saúde. 

Somos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, professores, 
cuidadores, esposas(os), mães e pais e não só por isso, por sermos eleitores, 
merecemos respeito.

Os 2 milhões de trabalhadores da Enfermagem terão este número 
multi plicado em pelo menos cinco vezes ao trazerem os votos de seus 
familiares. Portanto, está na hora de mostrarmos a força desta categoria, e não 
vamos descansar enquanto nosso PL não for votado, aprovado e sancionado.

As eleições estão aí e a resposta poderá ser dada nas URNAS. 
A saúde tem pressa pra vida!

Ainda dá tempo dos Deputados que não apoiam o projeto reverem  suas 
posições e reconhecer o valor da ENFERMAGEM BRASILEIRA. 

(a lista com os parlamentares favoráveis e não favoráveis está disponível no site 
www.forumnacional30horasja.com.br)

COORDENAÇÃO DO FÓRUM NACIONAL 30 HORAS JÁ! 

Enfermagem EXIGE que os deputados aprovem o 
PL 2295/00 - JORNADA DE 30 HORAS JÁ! 


