
Depois de tantos anos, 
ampliamos a mobilização 
no Congresso Nacional e 
chegamos mais perto do 

que nunca da 
regulamentação das 30 

horas. Agora é a hora 
decisiva, vamos garantir 

essa conquista mostrando 
nossa força nas ruas e 

onde for preciso.

Ana Paula Brandão, 

diretora da CTB - Ceará

Estamos percebendo a 
mobilização cada vez 
mais forte. Os 
profissionais não 
aguentam mais o 
desgaste de uma 
profissão tão “corrida” e 
com pouca valorização. 
Quem cuida da vida das 
pessoas merece respeito 
e garantir a jornada 
semanal de 30 horas é 
um bom começo.

Givana Lopes, secretária 
geral do Sindsaúde Ceará

Em todo o Brasil, profissio-
nais da Enfermagem se mobi-
lizam há décadas pela redução 
da jornada. O PL 2295/00, que 
regulamenta a redução para 
30 horas semanais, tramita há 
14 anos. 

Agora, presenciamos o 
aumento das manifestações a 
favor da redução da jornada, 
com mais participação dos/as 
profissionais e tudo indica que 
estamos mais perto de ven-
cer: todos os deputados líde-
res partidários, com exceção 
do PMDB, assinaram requeri-
mento declarando-se 
a favor de votar o PL. 
Temos de aproveitar 
esse fato e intensificar 
ainda mais a pressão 
sobre os parlamenta-
res. Que o PL seja 
votado e, claro, apro-

vado!
Vamos às ruas e ao Con-

gresso Nacional libertar o grito 
preso em nosso peito: mere-
cemos respeito! E também 
vamos à internet, ocupar as 
redes sociais com essa bande-
ira, conscientizando os cole-
gas e toda a sociedade.

Exigimos mais qualidade 
de vida e condições 
de atender ainda 
melhor ao povo. 
Os profissionais 
da enfermagem 
enfrentam diari-

amente uma rotina que diz da 
saudade de estar com a famí-
lia, da correria, do cansaço, de 
nem sempre poder atender os 
pacientes com um sorriso no 
rosto... de não ter tempo para 
estudar e se aperfeiçoar. 

Já basta! Exigimos as 30 
horas porque merecemos:

- Descanso físico e mental 
para quem trabalha com vidas
- Mais tempo para investir na 
própria formação

- Mais qualidade de vida, 
com mais tempo ao lado 
da família
- Profissionais mais feli-
zes, realizados e bem 
dispostos: atendi-
mento ainda melhor à 
população

VEJA FOTOS E NOTÍCIAS DESTE EVENTO NO www.facebook.com/sindsaudeceara 
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