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DEPUTADA ERUNDINA ASSUME O PL 2295/00
Caro Leitor,
Temos claro que, sem a
enfermagem não se faz saúde.
Só com luta e dedicação é
que conseguiremos alcançar os
nossos objetivos, lançando mão
de todos os instrumentos possíveis
para divulgarmos a grandeza da
Enfermagem.
Somos cerca de 1.800.000
profissionais,
representamos
60% dos trabalhadores da saúde,
ou seja, a Enfermagem é a base,
os pilares do SUS e da saúde, e
é exatamente por isso que não
queremos e não aceitamos mais
sermos reconhecidos pelos erros
que “poucos” cometem, mas que
a mídia teima em propagar como
se fosse uma praxe cotidiana, enquanto os verdadeiros culpados
são defendidos pelo governo, que
manobra para não aprovar o PL
2295/00 beneficiando assim os
empresários da saúde.
Para finalizar agradeço a
todos os profissionais e estudantes
de Enfermagem para os quais
dedico o trabalho do Fórum
Nacional 30h Já.
Juntos somos mais fortes!
Um forte abraço,
Solange Aparecida Caetano
Coordenadora Geral

Com o afastamento
do Deputado Federal
Mauro Nassif (PCdoB/
RO), que assumiu a
Prefeitura da Cidade
de Porto Velho (RO), a
diretoria do Fórum 30h
solicitou a Deputada
Erundina (PT-SP) para
assumir a linha de frente
do PL 2295/00, muito emocionada, a mesma prometeu dedicar-se,
porém, disse que a luta é árdua e que só será vencida se toda a
categoria se unir em prol desse objetivo, disse ainda que tem certeza
que a maioria dos deputados são a favor da aprovação do projeto,
porém, o lobby dos empresários é muito forte.

FÓRUM CONVOCA A CATEGORIA PARA PEDIR O APOIO DOS
DEPUTADOS FEDERAIS
A Diretoria do Fórum
Nacional 30h Já convocou
representantes de todos
os Estados da UF para
visitar os gabinetes dos
Deputados Federais para
explicar a importância
da aprovação do PL
2295/00. A urgência
da votação e sanção
presidencial objetiva a
redução do número de adoecimento dos profissionais de enfermagem,
bem como garante uma qualidade assistencial a população.

Conﬁra Pág. 2
Fórum 30h reúne com os
representantes dos setores
privados e filantrópicos

Conﬁra Pág. 4
Fórum mobiliza e leva 3.000
manifestantes à Brasília

FÓRUM 30H REÚNE COM OS
REPRESENTANTES DOS SETORES
PRIVADOS E FILANTRÓPICOS
O PRIMEIRO PASSO
O setor Filantrópico e Privado afirmam ser a favor da aprovação
do PL 2295/00, porém, pedem apoio para negociar uma forma
de implantação escalonada e negociação, uma vez que têm
dívidas junto ao Governo. Relatam que para implantação das 30h
seria necessário um financiamento ou o perdão da dívida que
os setores tem com o Governo. Solange Caetano, coordenadora
geral do Fórum, afirma que a Enfermagem não pode pagar essa
conta, até porque, há 50 anos vem tentando regulamentar sua
carga horária e como os setores tem lucro sobre os profissionais
da área podem pagar pela regulamentação da CH da categoria,
visto que pagam salários bem abaixo da média para Enfermagem.

DIRETORIA VOLTARÁ A MOBILIZAR EM BRASÍLIA

MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVOCA REUNIÃO COM O FÓRUM,
SETORES PRIVADO E FILANTRÓPICO E CONASS/CONASEMS

Diretoria
do
Fórum Nacional
30h Já realiza
reunião na sede
da CNTS para
traçar estratégias
de
negociação
e
mobilização
para cobrar do
Governo uma posição quanto as cartas assinadas
pela Presidente Dilma e pelo Ministro da Saúde
Alexandre Padilha.

Representantes do
Ministério da Saúde
apresentam estudo
do impacto financeiro
com a aprovação
das 30h e a diretoria
do Fórum rebate os
valores dizendo que
contrapõem o estudo realizado pelo Dieese. Solange
Caetano exige participação de representantes das
entidades que compõem o Fórum do GT do estudo
e é atendida.

MINISTÉRIO DA SAÚDE APRESENTA O ESTUDO DO IMPACTO FINANCEIRO COM A IMPLANTAÇÃO DAS 30H

Com a apresentação do estudo comprovou-se que o Fórum
sempre apresentou valores que eram reais quanto a implantação
das 30h em seu estudo realizado pelo Dieese.
Tendo conhecimento dos valores os setores privado, filantrópico
e Conass/Conasems, informam ao Fórum que é inviável garantir
às 30h sem o incentivo do Governo Federal. Com vista nisso,
a diretoria do Fórum pede uma posição oficial do Ministro da
Saúde visto que ele assinou uma carta compromisso de apoiar a
aprovação do PL 2295/00.
Solange Caetano avisa que irá mobilizar a categoria para que
cobre do governo o prometido

FÓRUM NACIONAL REÚNE COM MAURO NASSIF
Mauro Nassif orienta o Fórum a articular e realizar imediatamente
manifestação na capital Federal, pois não há acordo do Governo
em por em votação o PL 2295/00.
Garante ao fórum que se o PL voltar a pauta e for votado não
resta dúvidas que a maioria dos deputados votarão em favor
da regulamentação da carga horária dos profissionais de
enfermagem em 30h semanais.
O lobby dos setores filantrópicos e privados é forte dentro da
câmara, mas para o Fórum deve-se considerar que 1.800.000
profissionais merecem o respeito do Governo
FÓRUM NACIONAL ORGANIZA MANIFESTAÇÃO PARA COBRAR AS 30H

Diretoria do fórum marca a data da mobilização nacional e trabalha duramente no projeto do ato público

FÓRUM 30h MOBILIZA E LEVA 3.000 MANIFESTANTES À BRASÍLIA
Profissionais e estudantes de Enfermagem realizaram
um grande ato público em prol da inclusão, votação e
sanção do PL 2295/00. Durante o Ato os manifestantes
cantavam a uma só voz “30 horas já”.
Os profissionais de Enfermagem cobram o
compromisso que o Ministro e a Presidenta Dilma
firmaram durante a Campanha Presidencial junto ao
PL 2295/00.
Durante o manifesto em frente o Ministério da Saúde, o
Ministro Alexandre Padilha convoca uma comissão para
conversar a respeito do pleito da Enfermagem e declara
que se o custo for alto irá investir em outras bandeiras da
saúde e não na aprovação do projeto da Enfermagem.
Ao chegar na praça das bandeiras o Presidente da Camara dos Deputados, Henrique Alves, recebe uma
comissão e garante por em pauta o mais breve possivel o PL da Enfermagem, acordo esse não cumprido até
o fim do mês de outubro de 2013.
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FÓRUM NACIONAL 30H JÁ PARTICIPA DA CARAVANA DAS
CENTRAIS SINDICAIS
Dirigentes da Enfermagem
participaram
da
7ª
Marcha a Brasília. A pauta
de reivindicações tem
12 itens, entre eles a
regulamentação da carga
horária de trabalho da
categoria de Enfermagem.
Segundo a Polícia Militar,
a manifestação teve 25 mil
integrantes.
A
caminhada
durou
pouco mais de três
horas
e
percorreu
parte do chamado Eixo
Monumental,
avenida
central de Brasília, saindo
do Estádio Nacional Mané
Garrincha e terminando no
Congresso Nacional.

#30hJá #PisoSalarial #QualidadenaEducaçãoeSaúde #AtoMédico

FÓRUM NACIONAL 30H JÁ: ENFERMAGEM UNIDA POR UM OBJETIVO

Coordenação Jurídica
Irene Ferreira (COFEN)
Shirley Morales (FNE)
Mario Jorge (CNTS)
Coordenação de Finanças
Fátima Sampaio (COFEN)
Shirley Morales (FNE)
Simone Peruzzo (ABEn)
ValdirLey Castagna (CNTS)
Coordenação Político e
Parlamentar
Antônio Costa (ANATEN)
Manoel Neri (COFEN)
Iraci de França (ABEn)
João Rodrigues (CNTS)

EXPEDIENTE
Fórum Nacional 30h Já
SCS Qd 1 Bloco G Ed Baracat - Sala 201 - (61) 3321-0043
www.forumnacional30horasja.com.br
forumnacional30horasja@hotmail.com
Redação - Eliane Santos (FNE) / Diagramação - Vanessa Riboldi

