
30 Horas Já

Marcha em Brasília
Cerca de 4 mil profi ssionais e entidades representantes dos trabalhadores participaram 
do Mobiliza Enfermagem, ato que reivindicou a aprovação do PL 2295/2000

No mês de maio de 2012, o deputado federal Dr. Grilo 

(PSL-MG) protocolou o pedido de uma audiência pú-

blica para debater a regulamentação da jornada de trabalho 

de 30 horas semanais para todos os profissionais de Enferma-

gem no Brasil. O pedido foi aceito pela Comissão de Legisla-

ção Participativa da Câmara dos Deputados e o encontro foi 

marcado para o dia 9 de abril de 2013.

Durante alguns meses, a direção do Fórum Nacional 

30 Horas Já articulou com as diversas entidades repre-

sentativas de enfermeiros, técnicos e auxiliares a orga-

nização de caravanas de todo o País para uma marcha 

pela Esplanada dos Ministérios, em Brasília, passando 

por Ministério da Saúde, Palácio do Planalto e, por 

fim, pelo Congresso Nacional, local da audiência. Esse 

foi o Mobiliza Enfermagem.

Com o objetivo de engrossar o efetivo de pessoas reivindi-

cando a aprovação do Projeto de Lei 2295/2000, que regula-

menta a jornada de 30 horas semanais, partiram sete ônibus 

do estado com apoio do Conselho Regional de Enfermagem 

de São Paulo, servindo Avaré/Botucatu, Bauru/Marília, São 

Bernardo do Campo, Santos e São Paulo. 

Devido à grande adesão dos profissionais da região da cidade 

de Campinas, saíram um ônibus da subseção do COREN-SP 

e um da Unicamp. Com apoio de outras entidades do Fórum 

Estadual 30 Horas Já, partiram ônibus de Limeira, Mogi das 

Cruzes, São Bernardo do Campo, além de três carros da 

capital do estado.

Longa estrada
Estrategicamente construída longe de tudo, Brasília é de 

difícil acesso para a maioria dos brasileiros. Das terras pau-

listas são pelo menos 15 horas de viagens em autoestradas, 

inclusive com riscos de ataques de piratas rodoviários entre 

o norte de Minas Gerais e o Sul de Goiás.

Enfermagem Revista acompanhou os ônibus de Campinas, 

que seguiram viagem durante toda noite/madrugada do dia 

8 para 9 de abril rumo à capital do País, com paradas em 

Ribeirão Preto para o jantar e em Cristalina, em Goiás. 

Marcha estacionou à porta do Ministério da Saúde e as entidades da Enfermagem receberam convite para audiência com Alexandre Padilha
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Todo o percurso foi de interação e trocas de experiências 

entre os profissionais que contavam como conseguiram 

abonar os dias não trabalhados, remanejar estágios ou até 

dispensas para representar a Enfermagem Paulista na mar-

cha e na audiência pública. Uma noite na estrada na es-

perança de que esta fosse a última viagem à Brasília para 

reivindicar as 30 horas semanais

Estela Mello, servidora municipal de Campinas, estava em 

sua terceira viagem a Brasília pelo mesmo motivo. “Como 

enfermeira do trabalho, preocupo-me com a qualidade de 

vida do profissional. Existe um lobby muito grande dos 

hospitais privados para não aprovar este tipo de jornada 

porque terão que contratar mais profissionais. O trabalha-

dor precisa de melhorias de condições ambientais, ergonô-

micas, ter satisfação no local de trabalho. A diminuição de 

jornada é importante neste sentido”, defende.

A enfermeira foi um dos muitos trabalhadores do Hospital Dr. 

Mário Gatti que conseguiram articulação e sincronização da 

agenda pessoal com a da instituição para participar do Mobiliza 

Enfermagem. “Negociamos com o Secretário de Saúde de Cam-

pinas e o dia 9 não foi considerado falta”, explica Estela Mello.

No Hospital Dr. Mário Gatti a mobilização foi na base do 

boca a boca, facilitado, segundo a enfermeira do trabalho, 

pelo grau de “sensibilização política” dos trabalhadores da 

instituição, já experientes na profissão. “São profissionais 

conscientes de que precisam se unir para conquistar”, conta.

O clima de esforço e engajamento nos ônibus fez com que os 

passageiros desenvolvessem certo otimismo para a aprovação 

do PL 2295/2000. Parte por conta do vigor da juventude repre-

sentado por um grupo de estudantes do 7º semestre de Enfer-

magem da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

Atendendo ao incentivo da professora de Estágio de Saúde 

Coletiva, enfermeira Geowanna Higino, que também é asses-

sora de relações institucionais do COREN-SP, conseguiram 

remarcar as atividades de estágio acadêmico para outros dois 

dias, usando o período para participar do Mobiliza Enfermagem. 

A estudante Karina Diniz Tavares teve uma negociação a 

mais com o gestor do Pronto-Atendimento Campo Grande, 

uma vez que trabalha como técnica de farmácia nesta insti-

tuição. “É importante para os acadêmicos participarem de ati-

vidades de politização do futuro profissional de Enfermagem, 

ainda mais numa luta que se estende por tantos anos. Quere-

mos participar desta conquista coletiva. Quando o projeto for 

aprovado estará na história que nós estávamos lá”, vislumbra.

O vigor das estudantes também deriva do ambiente propício 

a debates oferecido por alguns aparelhos formadores. Karina 

é do diretório acadêmico e também atua na organização de 

debates pertinentes à atuação profissional e politização do 

futuro profissional. “Convidamos especialistas para debater 

outros temas, como internação compulsória e a atuação 

na assistência em saúde mental. Boa parte da minha turma 

gostaria de estar aqui, mas por conta de estágios e traba-

lho, não pode. É importante o envolvimento dos acadêmi-

cos com as causas da Enfermagem para dar força ao mo-

vimento, para melhorar as condições de quando entrarmos 

no mercado de trabalho”, defende a estudante.

Segundo enfermeira Estela Mello, sensibilização política impul-
sionou participação dos profissionais do Hospital Dr. Mário Gatti

Karina Diniz: “Quando o projeto for aprovado, estará na história 
que nós estávamos lá”
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Marche!
Na manhã do dia 9 de abril, chegaram ônibus de todas as partes do 

Brasil na concentração da marcha do Mobiliza Enfermagem, à frente 

da Catedral Metropolitana de Brasília. Por volta de 9h30, a marcha 

saiu em direção ao Congresso Nacional. A partir de um trio elétrico, os 

aproximadamente 4 mil profissionais presentes, representantes de uma 

categoria com algo em torno de 1,6 milhão de trabalhadores e trabalha-

doras, recebiam informações sobre o desenrolar do ato e as saudações e 

apoios de diversas lideranças das entidades envolvidas.

Às portas do Ministério da Saúde, a marcha estacionou para dar um sono-

ro aviso ao Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o qual convidou uma 

comissão dos profissionais presentes para dialogar. A reunião terminou 

no período da tarde, mas os representantes da Enfermagem não saíram 

otimistas com relação ao apoio do Poder Executivo.

Continuando a marcha, o objetivo seguinte foi um promover um “apita-

ço” em frente ao Palácio do Planalto, que já resguardado pelo Batalhão de 

Guarda Presidencial, foi abraçado por um grupo de agentes da segurança 

presidencial. A ideia foi chamar a atenção da presidente Dilma Roussef, 

que assinou um compromisso de apoiar a jornada de 30 horas para a En-

fermagem quando ainda era candidata, em 2010, e hoje empenha esforços 

do Executivo para que bancada governista não vote o PL 2295/2000.

30 Horas Já

A Marcha da Enfermagem percorreu a Esplanada dos Ministérios até o Palácio do 
Planalto e o Congresso Nacional
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A marcha chegou enfim à frente do Congresso Nacional, 

e outro convite foi recebido, desta vez do presidente da 

Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, que em en-

contro com representantes das entidades que integram o 

Fórum Nacional 30 Horas, já comprometeu-se a colocar 

o PL 2295/2000 na pauta da reunião com os líderes de parti-

do no dia 16 de abril, quando, assegurou o parlamentar, seria 

definida a data para que o projeto seja colocado em votação. 

Até o fechamento desta edição de Enfermagem Revista 

foram protocoladas várias solicitações de inclusão do 

projeto de lei na pauta da Câmara dos Deputados e a 

votação não foi marcada.

No período entre o fim da marcha e o início da audiência pú-

blica com a Comissão de Legislação Participativa da Câmara, 

os profissionais se reuniram para almoço e trocas de experi-

ências com colegas dos demais estados. A caravana gaúcha, 

por exemplo, estava acompanhada por representantes da Frente 

Parlamentar pelas 30 Horas na Enfermagem, formada por de-

putados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Enquanto o PL 2295/2000 não é aprovado, algumas 

ações regionais mostram a viabilidade da jornada, como 

o projeto-piloto da Prefeitura de Campinas noticiado na 

edição nº3 de Enfermagem Revista. Em Brasília, o depu-

tado estadual gaúcho Valdeci Oliveira, coordenador da 

frente, explicou que são promovidas reuniões plenárias 

e audiências públicas. 

“Já existem alguns acordos coletivos em que foram garan-

tidas as 30 horas. Estamos tentando que o próprio estado 

do Rio Grande do Sul adote a jornada. Há uma participa-

ção muito grande dos trabalhadores de hospitais públicos 

e ainda uma timidez das instituições particulares porque 

há pressão para que eles não participem. Estamos discu-

tindo com a federação dos hospitais filantrópicos e hoje 

eles começam a ceder e entender a necessidade das 30 

horas”, revela Oliveira.

A Assembleia Legislativa de São Paulo promove alguns 

atos em apoio ao PL 2295/2000, mas não possui uma fren-

te parlamentar específica como a sua equivalente gaúcha.

1º secretário, Donato José Medeiros, discursou durante a marcha em nome do COREN-SP

Foto: M
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Tarde retórica

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar pu-

blicou em 1990 um relatório sobre a atuação de cada membro 

da Assembleia Nacional Constituinte em relação a temas de 

interesse dos trabalhadores. Segundo o levantamento, chama-

do Quem Foi Quem na Constituinte, o Partido dos Traba-

lhadores foi o único do qual todos os parlamentares foram 

100% favoráveis às lutas e aos direitos de quem bate o ponto 

diariamente. Uma das principais bandeiras do PT na ocasião 

foi a redução da jornada semanal de trabalho.

Ironicamente, o Auditório Nereu Ramos, palco de inúme-

ras sessões da Assembleia Nacional Constituinte em que 

aqueles parlamentares saíram em defesa do trabalhador nos 

anos de 1987 e 1988, testemunhou numa tarde de 2013 uma 

plateia mirando a presidente Dilma Rousseff, o ministro 

Alexandre Padilha e a bancada atual do governo com gritos 

de “ah, ah, ah, o PT tem que votar”. 

As reuniões com o ministro Alexandre Padilha e o presidente da 

Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, ainda estavam 

em andamento quando se iniciou a audiência pública sobre a 

jornada de trabalho na Enfermagem com a Comissão de Legis-

lação Participativa (CLP) da Câmara dos Deputados. A sessão 

continuou com diversos parlamentares discursando em favor da 

proposta e prometendo voto pela aprovação do PL 2295/2000. 

No ano passado, o PL 2295/2000 foi colocado na pauta de votação 

em plenário, mas uma manobra do Palácio do Planalto e de alguns 

ministérios fez com que os deputados da base aliada faltassem ao 

trabalho e a votação não se realizou por conta do término da sessão. 

Na audiência do dia 9 de abril, diversos deputados discur-

saram se comprometendo publicamente com a Enfermagem 

em comparecer e votar pela aprovação do PL 2295/2000, o 

que todos profissionais presentes exigiram que se cumpra, in-

dependente de possíveis manobras do Poder Executivo para 

esvaziar o plenário da Câmara.

Além do presidente da Comissão de Legislação Participati-

va, deputado Lincoln Portela, discursaram se comprometen-

do com a Enfermagem os deputados Adrian, Alice Portugal, 

André Moura, Assis Melo, Carmen Zanotto, Chico Alencar, 

Damião Feliciano, Dr. Grilo, Efraim Filho, Geraldo Resende, 

Jandira Feghali, José Stédile, Lelo Coimbra, Leonardo Mon-

teiro, Luciana Santos, Marcon, Paulo Pimenta, Professor Sér-

gio de Oliveira, Rogério Carvalho, Rosane Ferreira, Severino 

Ninho, Simplício Araújo, Wilson Filho e Zoinho.

Unir, participar e avançar
Na segunda metade da audiência, o público foi informado de 

que o Poder Executivo apoiaria o projeto de lei das 30 horas 

na Enfermagem com duas condições: a implantação deve ser 

feita gradativamente (não pode ser colocada em prática logo 

após a aprovação) e não pode incluir os profissionais do Pro-

grama Saúde da Família.

O Poder Executivo já deu provas de que sem o seu apoio 

nem mesmo a aprovação do PL 2295/2000 na Câmara poderá 

mudar a jornada de trabalho na Enfermagem. Por exemplo, 

a seção 1 do Diário Oficial da União do 25 de abril deste 

ano publicou o veto integral da presidente Dilma Rousseff ao 

Projeto de Lei Complementar nº 119/2010, aprovado este ano 

no Legislativo federal e que trata da fixação da jornada de 

Representantes do COREN-SP (da esquerda para a direita Dorly, Luciano, Donato e à frente Edith)

30 Horas Já
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trabalho de 30 horas semanais para 

profissionais de fonoaudiologia.

De acordo com o DOU, foram ou-

vidos os Ministérios da Fazenda, do 

Trabalho e Emprego e da Saúde. O 

veto se justificou, segundo o texto 

assinado pela presidente Dilma, por-

que “a redução da jornada semanal 

proposta impacta o orçamento dos 

entes públicos, notadamente munici-

pais, com possível prejuízo à política 

de atendimento do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Além disso, eleva o 

custo para o setor privado de saúde, 

que poderá ser repassado ao usuário. 

Por fim, a negociação coletiva per-

mite a harmonização dos interesses 

dos gestores da saúde e representan-

tes da categoria profissional”.

O PL 2295/2000, da Enfermagem, 

pode ter o mesmo destino caso seja 

aprovado sem que o veto represente 

um custo político alto para o Palácio 

do Planalto. No caso da Enferma-

gem, embora houvesse uma amostra-

gem pequena de 4 mil participantes 

no Mobiliza Enfermagem, trata-se 

de uma categoria de 1,6 milhão de 

profissionais com alto potencial para 

aumentar o seu poder de barganha 

à medida que se unirem participati-

vamente para conquistar os avanços 

necessários em seus direitos. 

No final da tarde, as caravanas re-

tornaram para seus estados com uma 

sensação de frustração com o po-

sicionamento do Poder Executivo. 

Foram mais 15 horas voltando para 

casa em São Paulo com a sensação 

de dever cumprido com a certeza 

de que mais união e participação se 

fazem necessárias.

Caso a proposta seja colocada em pauta, deputados presentes à sessão declararam apoio às 30 horas

A Enfermagem é uma categoria com 
aproximadamente 1,6 milhão de pro-
fi ssionais em todo o País, sendo mais 
de 400 mil apenas no estado de São 
Paulo. Por diversas razões, compare-
ceram ao Mobiliza Enfermagem pou-
cos milhares. Para conquistar as 30 
horas é necessário Unir, Participar e 
Avançar.
Além de apoiar as diversas ações em 
favor da jornada de 30 Horas Sema-
nais e integrar o Fórum Estadual, o 
COREN-SP abriu uma petição pública 
que pede a votação do PL 2295/2000, 
a qual necessita de um milhão de 
assinaturas para ter efeito. Entre 
no endereço www.pet icaopub l i -
c a . c o m . b r / ? p i = P 2 0 1 3 N 3 7 9 1 8 
e assine. Também aproveite e envie o 
link para conhecidos e chegaremos o 
mais breve possível a um milhão de 
assinaturas.
Acompanhe a luta da Enfermagem 
pela jornada de 30 horas semanais 
(máximo de seis horas diárias e sem 
redução salarial) no site 
www.coren-sp.gov.br.

ABAIXO 
ASSINADO

Marcha terminou à frente do Congresso 
Nacional, onde o presidente da Câmara dos 
Deputados, Henrique Alves, assumiu o com-
promisso de definir uma data para votação 
do PL 2295/2000
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