
Piso Nacional da Enfermagem 

e jornada de 30 horas semanais

A luta é de toda a categoria! 

Juntos/as venceremos!

Vem pra luta você também!

Aprovação já do PL 2564/2020!

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES
MUNICIPAIS DE SANTA CATARINA

32 anos
21 de outubro de 1988 



Essa luta vem de longa data! 
E vai continuar até a vitória!

As iniciativas para aprovar como Lei o Piso Salarial e a Jornada de 30 horas de trabalho da 

Enfermagem incluem em seu histórico inúmeros Projetos de Lei (PL), sendo o mais antigo em tramitação o 

PL 2295/2000, que propõe jornada de 30 horas e conta com cinco PL apensados. 

Nesses 35 anos, os trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem lutam para que seja criado o 

Piso Salarial Nacional da Enfermagem e pela jornada semanal de trabalho de 30 horas semanais.

 Por isso, precisamos intensificar nossa campanha e mobilização para que o Piso Nacional 

da Enfermagem e a jornada de trabalho de 30 horas sejam aprovados, já! 

 Nessa luta, é fundamental a organização e liderança das entidades representativas, mas, também, 

muita consciência, persistência e união da categoria, para avançar e fortalecer é necessária articulação 

política e o apoio da sociedade!

A regulamentação do exercício profissional da enfermagem foi aprovada no Brasil pela Lei 7.498, 

de 25 de junho de 1986.

 Tem muitos governantes e empresários contra o Piso Nacional da Enfermagem e da jornada de 

trabalho de 30 horas semanais. A Confederação Nacional de Municípios – CNM pediu por meio de ofício 

ao Presidente do Senado a suspensão da tramitação do PL 2564/2020, porque daria um “desajuste fiscal” 

de R$ 49,6 bilhões por ano aos Municípios que empregam mais de 700 mil trabalhadores/as da 

enfermagem. A CNM diz que não é contra, mas quer discutir o valor do Piso Nacional da Enfermagem.

 A luta pelo reconhecimento e valorização profissional dos trabalhadores não é simples, ainda mais 

quando se trata de questões salariais ou jornada de trabalho dignas. É necessário muito engajamento, 

persistência da categoria e vontade política para avançar rumo as conquistas desejadas.

 Em relação ao Piso Nacional da Enfermagem, dois projetos tramitam atualmente: o PL 459/2015, 

que conta com 17 PL apensados, e o PL 2564/2020, com consulta pública aberta e aguardando despacho 

do presidente do Senado. 

 Para que um Projeto seja transformado em Lei, é necessário ser aprovado na Câmara dos 

Deputados e no Senado, para, então, ser sancionado pelo Presidente da República. 

 Para avançarmos e sermos vistos, precisamos a cada dia mais estarmos fortalecidos; é 

preciso o engajamento de todas, todos e todes. Essa Campanha tem nome e está junto aos 

sindicatos, fóruns, entidades e organizações que abraçaram e dentro de cada profissional de 

enfermagem. Por isso, sem a nossa participação nessa campanha, muito pouco resultado teremos. 

Ou a gente encara junto e mostra nosso potencial ou a gente continua sem a valorização merecida.

 A luta da jornada de 30h e o Piso Nacional da Enfermagem não é de hoje, tem estrada, tem 

caminhada, tem história e mais uma vez a discussão vem crescendo e nosso sonho vem junto nessa 

campanha.

Expediente: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região - SITESM-CHR

Sede: Rua Rui Barbosa, 274E, 1° Andar, Centro, Chapecó-SC.

Site: sitespmchr.org.br    Email: sitespmc@gmail.com   Telefone: 049 3330 4100
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Técnico/a de Enfermagem
 (75% do Enfermeiro/a): 

R$ 5.486,25

Auxiliar de Enfermagem
 e Parteira (50% do 

Enfermeiro/a): R$ 3.657,50

Enfermeiro/a: 
R$ 7.315,00

A nossa campanha pela aprovação do Piso Nacional da Enfermagem 

e da jornada semanal de trabalho de 30 horas envolve um conjunto 

de atividades que depende da sua participação. 

Entre outras atividades, vamos desenvolver:

*Seminário online regional para a participação dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem 
pública e privada para o debate e organização do nosso movimento;

*Este panfleto como material de informação e engajamento nessa campanha;

* Manifestações públicas nas cidades em defesa da aprovação do Piso Nacional da Enfermagem;

* Mobilização nas Câmaras de Vereadores/as para a aprovação de moção de apoio;

* Envio massivo de mensagens aos Senadores/as e Deputados/as Federais pela aprovação do Piso 
Nacional da Enfermagem e da jornada de trabalho de 30 horas semanais.

* Campanha de sindicalização dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, porque a união faz 
a força e juntos somos mais fortes na luta e nas conquistas.

* Atenção: o Sindicato informará cada atividade da Campanha. Fique atento/a e participe!

O PL 2564/2020 está sendo relatado pela Senadora Zenaide Maia (PROS/RN) que apresentou um 

substitutivo global com a seguinte proposta de Piso Salarial Nacional da Enfermagem para uma jornada 

de trabalho de 30 horas semanais: 

Agora, diante da extraordinária dedicação dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem na 

linha de frente do atendimento à população na pandemia, a luta pelo Piso Salarial Nacional da 

Enfermagem e pela jornada semanal de trabalho de 30 horas semanais ganhou um novo impulso com o 

Projeto de Lei 2564 (PL 2564/2020) apresentado pelo Senador Fabiano Contarato (Rede/ES). 

A valorização não pode ser só no discurso dos governantes ou nas homenagens da população, 

que também são bem-vindas!  A valorização profissional exige condições de trabalho que respeite a 

saúde do/a trabalhador/a e retribuição salarial que permita um padrão digno de vida para o/a 

trabalhador/a e sua família. 

O PL 2564/2020 avançou na tramitação e pode ser votado no Plenário do Senado Federal. Conta 

com o requerimento de urgência 1527/2021 aprovado por 44 dos 81 Senadores/as, para que seja 

colocado em votação. Só falta o Presidente do Senado, Senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG), colocar 

na pauta de votações.

Todo mundo está vendo o valor dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras da Enfermagem



A luta faz a lei! A nossa luta é pelo Piso Nacional da Enfermagem
 e a jornada de trabalho de 30 horas semanais. 

Confira a fala e o engajamento de lideranças do Sindicato 
e entre nessa luta você também!

 O Piso Nacional da Enfermagem representa o reconhecimento 

desses/as sujeitos/as fundamentais numa sociedade organizada e preocupada pelo primordial que 

é cuidar das vidas; significa justiça social com as categorias; significa respeito e dignidade. 

  A categoria da enfermagem clama por valorização, não é de hoje! É preciso 

cuidar também de quem cuida! No Brasil é histórico a disparidade salarial 

exuberante entre equipes de saúde, assim como entre as profissões dentro 

da própria categoria. 

  Manira Schmitz 

 A desvalorização profissional faz com que a enfermagem realize uma 

carga horária exaustiva e intermitente, muitas vezes levando à busca por 

mais de um emprego ou outra atividade. Por essas razões, uma carga horária 

de 30 horas semanais e um piso salarial significa dignidade e respeito. 

 Auxiliar de Enfermagem da prefeitura de Chapecó e Dirigente Sindical do SITESPM-CHR

  Participei da luta do Piso Nacional das Agentes Comunitárias de 

Saúde (Lei 12.994/2014) e do Piso Nacional do Magistério (Lei 

11.738/2008), que também garantiu condições de trabalho ao limitar em 

2/3 da jornada de trabalho para a interação do professor/a com os 

educandos/as e 1/3 de hora atividade. A conquista de um Piso Nacional é 

uma das maiores conquistas que uma categoria profissional pode ter.
  Por isso estou na luta pelo Piso Nacional da Enfermagem e pela jornada 

de trabalho de 30 horas semanais que significarão o reconhecimento e a 

valorização dessa categoria tão importante na vida de todos/as/es! Vamos juntos até a vitória! 

 Lizeu Mazzioni – Professor, Presidente da Coordenação Municipal de Chapecó do SITESPM-CHR e 

Presidente da Federação dos Trabalhadores Municipais de Santa Catarina – FETRAM-SC/CUT

 A regulamentação do Piso Salarial para a Equipe de Enfermagem é 

importante porque a Enfermagem é uma profissão intelectual e não apenas 

auxiliar no processo de cuidado.
 Impossível prestar um serviço de qualidade sem uma remuneração justa ao 

nível da responsabilidade que temos com a população.

Reges Antônio Deon - Enfermeiro da prefeitura de Chapecó

 A campanha assumida pelo Sindicato em defesa do Piso Nacional da 

Enfermagem está entre nossas Lutas prioritárias. Para fortalecer esta luta, a 

unificação e participação de todos/as no Sindicato é fundamental. E, para  isto 

acontecer, é imprescindível a sindicalização, ou seja, a associação ao 

Sindicato, pois é o servidor/a sindicalizado que dá vida ao Sindicato, que 

existe para representar os  sindicalizados. 
 Se você não é sindicalizado venha para a família SITESPM - CHR, 

preencha a ficha de sindicalização. Se você já é sindicalizado/a, obrigada pelo  

compromisso com nossa organização, neste caso,  convide os colegas não 

sindicalizados para fazerem a sua sindicalização. Os sindicalizados andam 

juntos. Juntos  somos mais fortes!

Vania Barcellos - Presidenta do SITESPM-CHR



  Poderia citar inúmeros discursos para responder a pergunta, porque 

merecemos um piso salarial, encher várias páginas explicando o nosso trabalho e 

o nosso valor, porém, vou ser breve.
  Enfermagem é a arte do cuidar, de se doar, da mão que acolhe, da 

empatia dentre tantas outras qualidades. E por que não dizer da enfermagem, das 

renuncias pelo desconhecido, isso mesmo, renunciamos aos natais, anos novos e 

finais de semanas com a família,  tudo para cuidar da dor de quem nem mesmo 

conhecemos...
  Desconheço algo mais nobre. Qual é o valor da vida humana? 
  Será que não merecemos dignidade financeira nessa doação?
 Merecemos um salário digno e compatível com o trabalho que exercemos, com 

a responsabilidade que temos, com o estudo que realizamos para cuidar da  saúde dos outros. São 

décadas de descaso  já passou da hora do nosso piso salarial ser aprovado, chega de desculpas 

queremos e merecemos justiça salarial...
 Jucilhiane Teske - Técnica de Enfermagem – Maravilha

Conceição Vieira Lourenço - Auxiliar de Enfermagem - Saudades

 Merecemos o Piso Salarial porque somos a linha de frente na 

defesa da Saúde de todos/as, sempre. Agora estamos aparecendo, mas 

sempre estivemos presente! Em momento algum recuamos, nem 

mesmo a pandemia nos afastou de nossos postos de trabalho.
 Merecemos sim, o Piso! Merecemos sim, valorização!

Neiva Magri dos Santos

 A Enfermagem merece ser tratada com respeito, deve sim receber um 

salário digno e ter carga horária regulamentada, por ser uma categoria que 

tem qualificação e assume  a responsabilidade pelas vidas dos pacientes.

Técnica de Enfermagem - Abelardo Luz

  Com a pandemia não foram poucos os profissionais que perderam 

suas vidas pela missão de salvar vidas e outros que estão sofrendo danos 

emocionais e psicológicos.

 Pela necessidade comunitária do nosso trabalho merecemos 

valorização salarial que virá com o Piso de vencimento para a Equipe de 

Enfermagem.
Rosely Maria Gemelli - Auxiliar de Enfermagem – Xaxim

 Nos doamos incondicionalmente ao paciente em todos os momentos, 

até a sua cura. Somos seu apoio durante todo o processo do tratamento. 

 

 Sem valorização salarial  digna, estamos a mercê dos governantes. 

Nossa categoria  está exausta em todos os sentidos. Buscamos pelo o que é 

nosso por direito! Buscamos a Lei do Piso Salarial para a Equipe de 

Enfermagem!  Somos heróis sem medalhas.

Amanda Ap. Vanzin Zanluchi 
Técnica de Enfermagem em Ponte Serrada



 A pandemia da Covid - 19 serviu para expor à sociedade a 

importância da enfermagem como profissão que preza pelo cuidado 

humano. 

Técnicas de Enfermagem - Faxinal dos Guedes

 Jornadas exaustivas de trabalho e desgaste emocional onde a 

vida está em primeiro lugar, mas continuamos como mão-de-obra 

barata nas mãos de empresários e governos sem a devida 

valorização.

Vanda Vaseak Machado e Marcia Lamb Muller 

Aplausos não valorizam a categoria,  Piso Salarial, sim!

   Nossas ações são norteadas por preceitos éticos, morais, voltados 

para a humanização e excelência do atendimento prestado ao ser humano 

que encontra-se com sua saúde fragilizada. Por isso, nós da Enfermagem 

de Xanxerê estamos juntos com o SITESPM-CHR na luta em defesa do 

Piso Nacional da Enfermagem e da jornada de 30 horas 

semanais.

 A Enfermagem atua de maneira técnica e científica no 

reestabelecimento a saúde do indivíduo que demanda de seus cuidados.    

 Aline Aparecida Assolini Enfermeira da prefeitura  de Xanxerê  

 A categoria dos Trabalhadores/as da Enfermagem, segue, 

incansavelmente na luta pela aprovação do Projeto de Lei 2.295, de 2000, 

pelas 30 horas semanais na Enfermagem. 
 Merecemos ganhar essa luta, nós profissionais de saúde que 

guerreamos no dia a dia na arte de cuidar do ser humano, nossos 

pacientes, enfrentamos um inimigo invisível nesses últimos tempos e 

lutamos a batalha em defesa de nossa vida e de nossos pacientes, por isso 

merecemos um salário digno. 
Merecemos o Piso Salarial!

Poliane Zanata Nunes - Enfermeira - Ouro Verde

 Aprovar o Projeto de Lei que regulamenta o Piso 

Salarial é fundamental para o reconhecimento da 

Enfermagem. Porque os profissionais da Enfermagem 

exercem sua função em todos os horários e dias da 

semana.

  É a profissão onde se pode juntar a parte científica 

com a humanização. Levamos além do cuidado, consolo e 

carinho para o paciente e familiares em todas as fases da 

vida, desde o nascimento até a morte. Não existem serviços de saúde (em qualquer nível de 

complexidade) sem a equipe de Enfermagem.
Elaine Erthal - Técnica de Enfermagem e

Stela Regina Dill – Enfermeira da prefeitura de Pinhalzinho

Rosemeri Terezinha Piovezana - Técnica de Enfermagem em Galvão

 A Enfermagem merece valorização através do Piso Salarial porque 

atuamos sempre na linha de frente. Enfrentamos inúmeros riscos diariamente. 

Nossa área de atuação exige muita disciplina, foco e cuidado. 
 Considerando que não temos ainda Piso Salarial e que nossa área é de 

grande risco, reivindicamos um Piso Salarial justo!
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