A ENFERMAGEM PEDE

SOCORRO!
Você precisa saber a verdade sobre as condições
de trabalho daqueles que cuidam da sua vida!
Os enfermeiros e enfermeiras, bem como os profissionais da saúde como um
todo, há muito tempo vem sofrendo com a desvalorização do seu trabalho.

NOSSAS CONDIÇÕES DE TRABALHO!

SOBRECARGA DE TRABALHO:
Os enfermeiros e enfermeiras sofrem com
a falta de profissionais em seus locais de
trabalho. A taxa de desemprego na área
chega a 10,1% da categoria.

ADOECIMENTO FÍSICO E MENTAL:
Trabalhadores sobrecarregados, que lidam
cotidianamente com o sofrimento humano,
os enfermeiros e enfermeiras estão esgotados.
Mais de 56% da categoria precisou se afastar do
trabalho por este motivo.

SUICÍDIOS
CONSTANTES:

PISO SALARIAL:

Uma categoria que muito trabalha e pouco
recebe, os enfermeiros e enfermeiras não
tem seu piso salarial respeitado. Mais de
18% da categoria recebe menos do que
R$1000,00 reais por mês.

A carga exaustiva de trabalho,
em conjunto com as
péssimas condições e baixos
salários tem feito com que
diversos enfermeiros no país
tirem suas próprias vidas.
Nossos profissionais devem
ter condições para viver!

REIVINDICAÇÕES!
EXIGIMOS
RESPEITO!
30h já ou a
enfermagem
vai parar!
Os profissionais da
enfermagem lidam
cotidianamente
com a saúde e
adoecimento do
ser humano, é um
trabalho exaustivo
tanto físico quanto
psicologicamente. A
carga horária desse
trabalhador não é
respeitada pelas
regulamentações
existentes. A
regulamentação das
30h é uma garantia
de sobrevivência!

EXIGIMOS VALORIZAÇÃO!
Enfermagem na luta por
um piso salarial digno!
O piso salarial dos profissionais da enfermagem na
grande maioria dos locais não é respeitado, dando menos
qualidade de vida ao trabalhador. Salário digno para
aqueles que cuidam de outras vidas é um direito!

EXIGIMOS
RECONHECIMENTO!
Saúde não se faz sem
enfermagem.
Sem os trabalhadores da enfermagem não existe
saúde! Estes profissionais em conjunto com outros
trabalhadores fazem com que a saúde no Brasil ainda
tenha condições de funcionar. Reconhecimento pelo
seu trabalho com redução da jornada, salários dignos
e mais investimentos na saúde são necessários!

Melhores condições
de trabalho já!
Os enfermeiros e enfermeiras exigem mais
investimentos na saúde, as salas de espera
lotadas, a imensa fila de espera, a falta de
equipamentos e medicamentos faz com
que os profissionais sejam sobrecarregados!

