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2015: NOVO ANO, PROJETOS AINDA ESTAGNADOS.
A ENFERMAGEM PEDE 30 HORAS JÁ!
A Federação Nacional dos Enfermeiros, e
Sindicatos filiados, vem, primeiramente, desejar
BOAS VINDAS aos 198 parlamentares que
iniciam sua primeira legislatura na Câmara dos
Deputados. É fato que, não só os iniciantes, mas
todos os 513 deputados e deputadas federais
encontrarão muito trabalho pela frente, muitas
dúvidas, pressão política por todos os lados,
mas o mais importante é que o interesse de
quem os colocou nessa posição seja sempre
prioridade entre as suas decisões.
O processo eleitoral realizado no último
período trouxe também a mudança nas
lideranças partidárias, da presidência da
Câmara e do Senado Federal. É o (re)início de
novos embates e articulações políticas, porém,
nossa maior preocupação diante desse novo
cenário é de qual será o impacto em todos os
avanços que conquistamos até hoje.
O Projeto de Lei 2.295/00 – que dispõe
sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem em 30
horas semanais – iniciou 2015 comemorando
15 anos de tramitação na Câmara. Sim, 15 anos!
E qual o balanço desse período?
• O PL 2.295/00 foi aprovado em
unanimidade nas comissões desta Casa;
• Foi aprovado pelo Senado Federal;
• Foi pauta de discussão de inúmeras
reuniões com o Ministério da Saúde;
• Articulações com os setores público,
privado e filantrópicos já foram
realizadas;
• Negociações com a categoria para
melhor forma de implantação, análise
do impacto financeiro e levantamento
dos benefícios aos trabalhadores e a
sociedade foram apresentados.
O texto seguiu na ordem do dia para
votação em 2011, 2012 e 2014. Em todas as
vezes, manobras políticas – diretas e indiretas
– impediram que os mais de 2 milhões de
trabalhadores e trabalhadoras da Enfermagem
de todo o país tivessem a sua jornada
regulamentada em lei.
Manobras diretas, pois em 2012, ao depararse que o PL seria inevitavelmente votado foi
articulada uma ausência no plenário para que
a falta de quórum impedisse que a votação.
Indiretas, pois em 2014, medidas provisórias

incluídas como prioritárias na pauta causou
a falta de acordo entre os partidos e impediu,
por diversas sessões, que todas as matérias
seguintes fossem apresentadas. Entre eles, o PL
da Enfermagem.
A falta de quórum, desacordos políticos,
manobras do Governo, baixa parlamentar
devido campanhas eleitorais. E as 30 horas
seguiu aguardando.
A classe da Enfermagem e suas entidades
representativas sempre estiveram mobilizados
em seus Estados, cobrando de seus
parlamentares o apoio e a efetiva valorização
dessa profissão que dá a vida para cuidar de
tantas outras.
A Enfermagem é linha de frente no
atendimento de saúde, é pilar de sustentação do
Sistema Único de Saúde (SUS), é quem está 24
horas por dia, 365 do ano exercendo a assistência
com a qualidade que todo cidadão merece e tem
direito.
Regulamentar as 30 horas para a
Enfermagem não é só garantir que todo
profissional tenha condições de trabalho
adequados e possibilidade de descanso físico
e mental, além de tempo para aprimoramento
dos seus conhecimentos. É investir em saúde, é
permitir a sociedade esse direito constitucional
cada vez mais qualificado.
Aprovar o PL 2.295/00 não é custo em vão.
É investimento para abertura de novos postos
de trabalho e, consequentemente, melhoria na
economia.
Caros parlamentares, a Enfermagem está
cansada de esperar! São 15 anos aguardando
uma definição. Não queremos que as 30
horas sejam procrastinadas por mais tempo.
Queremos que, quando pautada, seja votada. A
articulação política de convencimento para que
haja aprovação em maioria cabe a nós fazer,
mas queremos ter o direito de ter nosso projeto
apresentado no Plenário.
A Enfermagem está cansada de esperar,
mas não está cansada de LUTAR! E seguirá
firme, engajada e gritando: 30 HORAS JÁ!
E assim, fazer a nossa parte como cidadãos
votantes, garatindo a segurança e a qualidade
na prestação da assistência de Enfermagem
e contribuindo na construção de uma saúde
pública digna aos brasileiros.

