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Pedido de apoio ao Ato na Semana da Enfermagem em Campinas 

 

Do dia 12 a 20 de maio comemora-se a Semana da Enfermagem. Todo ano são feitas várias 

homenagens, palestras seminários, presentes etc.. 

Nossa categoria tem várias pautas, que há muito tempo são reivindicadas e nunca foram atendidas. Uma 

delas é o piso salarial e 30 horas, o qual já esteve pra ser votado no passado, mas na última hora retiram 

de pauta. 

Existe o PL 2564 que regulamenta a carga horária de 30 horas e o piso salarial da categoria. Nossa  

profissão é uma das mais antigas e não tem um piso salarial ou carga horária regulamentadas, claro por 

interesses dos empresários da saúde. Esse PL 2564 está para entrar em pauta no Senado nos próximos 

dias. Então algumas associações, sindicatos, conselhos resolveram fazer uma grande mobilização da 

categoria na semana de enfermagem. Um momento de luta para chamar a atenção da categoria, 

sensibilizar a sociedade, os políticos, as mídias para a importância de nossas reivindicações.  

A enfermagem sempre enfrentou dificuldades pra trabalhar: falta de material, sobrecarga de trabalho, 

péssimas condições de trabalho, etc., mas nunca deixamos de exercer nossa profissão com 

responsabilidade, cuidando e salvando vidas. 

Mas na Pandemia isso ficou evidente: a importância do nosso trabalho não só na linha de frente nos 

cuidados, mas também no planejamento de ações para o enfrentamento da Pandemia em um cenário 

caótico do país, sem planejamento e políticas de saúde. Participamos na organização do trabalho para 

amenizar os efeitos da doença e de mortes da população. Desempenhamos um papel importante no 

combate ao COVID19, pois a vacinação é feita pela enfermagem.  

Mas também veio a tona todos os problemas que enfrentamos há anos sem sermos ouvidos, adoecimento 

dos profissionais, falta de profissionais para atender as demandas, péssimas condições de trabalho, falta 

de material, o que acarretou em adoecimento e mortes dos profissionais por contaminação pelo COVID19 

muitas vezes por falhas na gestão das instituições.  

Então nessa Semana da Enfermagem não queremos palmas, homenagens, queremos que dêem 

prioridade às nossas pautas, queremos reconhecimento, pois mesmo com todos os problemas não 

paramos, morremos salvando vidas.  

Então a ideia de ter atos políticos em vários cidades, estados com nossas  reivindicações:: 

Piso salarial regulamentado 

30 horas sem redução de salário 

Condições dignas de trabalho  

Vacinação para todos 

Defesa do SUS 

O ato dia será 15/05/2021, presencial, respeitando as normas sanitárias de isolamento e outras normas  

de segurança para o COVID19 será realizado com 100 pessoas participantes inscritas previamente para 
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melhor organizar: vamos soltar balões, carta aberta à população, terá divulgação nas mídias e nas redes 

sociais, quem não tiver presente participará nas redes.  

Como conselheira municipal de saúde venho pedir apoio deste Conselho ao nosso ato e à luta da 

enfermagem. O ato está em construção e se o apoio foi firmado, sugiro que membros do conselho venham 

compor a comissão organizadora do ato e indico alguns nomes Ricardo Rampazzo, enfermeiro, 

conselheiro representante dos trabalhadores da Rede Geral do SUS Campinas e Adriana Pereira, auxiliar 

de enfermagem do SAMU, conselheira representante dos trabalhadores da Rede Hospitalar e de Urgência 

e Emergência, se os senhores concordarem. Aproveito para fazer o convite a presidenta Nayara Oliveira 

para nos honrar com sua presença no ato e estendo o convite a todos os (as) conselheiros (as) a 

participarem divulgando e apoiando nosso ato e a luta da enfermagem. 

Maria Edith Almeida 

Conselheira Municipal de Saude  

Representante do segmento dos trabalhadores nos  

Serviços Estaduais de Saúde situados em Campinas  

 

Campinas 28 de abril de 2021 

Conselho Municipal de Saúde  
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