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A presidente da CNTSS/CUT , Maria Aparecida Faria, está 

convocando os trabalhadores da enfermagem, e sindicatos 

associados para a comparecerem em massa na Câmara Federal, 

no dia 13 de abril, às 10 horas, para cobrar a imediata votação do 

projeto de lei que estabelece em 30 horas a jornada de trabalho 

da categoria (PL 2295).

Como é do conhecimento de todos foi aprovado em todas as 

Comissões necessárias o Projeto que fala sobre as 30 horas para 

os trabalhadores da área da enfermagem. Porém, esse projeto 

terá que passar sob o crivo dos líderes de partidos na Câmara 

dos Deputados para que possam encaminhá-lo para votação no 

Plenário. Como sabemos esse é um ano eleitoral e o Presidente 

Lula terá até o dia 5 de maio para sancionar Leis. 

Nesse sentido temos que pressionar os Deputados Federais 

para que coloquem esse projeto em votação em tempo hábil para 

que o presidente o sancione. A semana que vem será muito 

decisiva para os trabalhadores da área da enfermagem e termos 

que nos empenharmos para sairmos vitoriosos dessa luta.

A luta pela jornada de 30 horas é uma bandeira histórica de 

todos os trabalhadores e trabalhadoras da seguridade social . A 

aprovação do projeto representa a valorização do trabalho, com 

melhorias das condições de trabalho e qualidade de vida e do 

atendimento à população. A medida é, inclusive, uma 

recomendação da ONU, que entende que a jornada de 30 horas é 

melhor para os(as) trabalhadores(as) trabalhadoras e usuários. 

A CNTSS/CUT  convoca a todos que organizem Caravana à 

Brasília para estarem no Congresso Nacional no dia 13 de abril 

Dia 13 de abril de 2010 (terça-feira).

Local: Anexo II da Câmara dos Deputados.

Horário: 9 horas até a noite.

Atividades:  - Todos vestidos de branco; - Todos receberão ao 

chegar no Anexo II o adesivo das 30 horas; - Das 9 às 16 horas 

as Delegações Estaduais/Regionais visitarão TODOS os 

gabinetes dos deputados federais de seu Estado. - Ficarão, se 

DIA 13 DE ABRIL TODOS
JUNTOS EM BRASÍLIA PELAS 

30H DA ENFERMAGEM

necessário, do dia 13 para 14, as Delegações Estaduais que 

garantirem hospedagem em Brasília.  

As 16 horas, do dia 13, os trabalhadores de Enfermagem 

ocuparão as galerias do Plenário da Câmara dos Deputados.

Ficarão, se necessário, do dia 13 para 14, as Delegações 

Estaduais que garantirem hospedagem em Brasília.  

Lembrando que cada entidade deverá arcar com as 

despesas de sua Caravana.

Solicitamos que enviem informações sobre o número de 

pessoas que participarão dessa atividade para o e-mail : 

 ou pelo telefone: 061 3322.5062 com Marta.df@cntsscut.org.br
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