
PISO SALARIAL NACIONAL 
DA ENFERMAGEM, JÁ!

 A atuação da enfermagem na pandemia e a força do movimento nacional, incluindo a 

apresentação de um abaixo-assinado com mais de um milhão de assinaturas, impulsionou a aprovação 

do PL 2564/2020 no Senado Federal.  

 A luta por salários dignos e jornada de 30 horas semanais para enfermeiras(os), técnicas(os), 

auxiliares de enfermagem, obstetrizes e parteiras vem de longa data! Desde 1955, quando aprovamos 

a primeira Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, essa valorização permanece uma vaga 

promessa. Já se vão 67 anos de muita luta e trabalho. A regulamentação do exercício profissional foi 

aprovada pela Lei 7.498, de 25 de junho de 1986. Agora estamos perto de conquistar o direito do Piso 

Salarial Nacional da Enfermagem. O Piso Nacional é muito necessário para a valorização da categoria, 

por isso, continuaremos firmes na luta até a vitória! 
  Na pandemia, a população percebeu a extraordinária dedicação das (os) trabalhadoras (es) da 

enfermagem na linha de frente no atendimento à saúde de todos/as/es. Essa visualização intensiva do 

trabalho e da importância da enfermagem tirou-a do anonimato histórico, trazendo visibilidade para 

essa categoria profissional que merece mais respeito e valorização.
 Mas, a valorização profissional não pode ficar apenas no discurso dos governantes e/ou gestores 

e nas homenagens da população. Todas as manifestações são bem-vindas! Entretanto, a valorização 

profissional exige condições adequadas de trabalho, com jornada semanal de trabalho compatível e 

salários que permitam um padrão digno de vida. 
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 O PL 2564/2020 aprovado em novembro de 2021 pelo Senado Federal cria o Piso 

Salarial Nacional da Enfermagem, ou seja, cria o salário mínimo nacional para os 

trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem do setor público e privado, com os 

seguintes valores:

Enfermeiro(a): R$ 4.750,00 Técnico(a) de Enfermagem
 (75% do Enfermeiro(a):

 R$ 3.325,00

Auxiliar de Enfermagem 
e Parteira (50% do 

Enfermeiro(a): R$ 2.375,00

 Juntos somos mais fortes na luta por esse novo direito trabalhista a ser conquistado!

Acompanhe esse movimento em nossas redes e participe das atividades.

Site: sitespmchr.org.br sitespmchr sitespmchr Sindicato Dos Municipários de Chapecó e Região

 Porém, também pode ser aprovado um requerimento para incluir imediatamente o PL 2564/2020 

na Ordem do Dia do Plenário, acelerando a votação final na Câmara dos Deputados. 

 Na tramitação normal, o PL 2564/2020 será analisado pelas Comissões de Trabalho, 

Administração e Serviço Público; Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação, e, Constituição e 

Justiça e de Cidadania, antes de ser levado ao Plenário para votação final de todos/as os/as 

deputados/as. 

 

 As organizações profissionais e sindicais que têm em suas bases profissionais de enfermagem 

associados/as ou inscritos/as estão integradas ao movimento nacional pelo Piso Salarial Nacional da 

Enfermagem e convidam você a participar desse movimento também.  

 No dia 23/02/2022, o Grupo de Trabalho de Deputados/as que estudaram os impactos financeiros 

do PL 2564/2020, concluíram que o custo de implementação desse Piso Salarial Nacional da 

Enfermagem será de R$ 16,3 bilhões e indicaram a possibilidade de aprová-lo já. 

 Vamos juntos organizar e mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras da enfermagem, nossas 

entidades e os deputado/as federais pela aprovação já do PL 2564/2020 e a instituição imediata do Piso 

Salarial Nacional da Enfermagem. 

 Pelo entendimento do Fórum Nacional da Enfermagem e deputados/as mais engajados/as nessa 

luta, a prioridade é para a Câmara Federal aprovar o mesmo texto do PL 2564/2020 aprovado no Senado 

Federal, o que permitiria a imediata sanção do Presidente da República e a publicação da respectiva lei, 

instituindo finalmente o Piso Salarial Nacional da Enfermagem. 

Chapecó: Lizeu Mazzioni - 98428-2781 - Geral e Educação; Manira Schmitz - 98428-2434 - Saúde e Convênios;  

Abelardo Luz: Joarez Wegher - 98428-2425; Xaxim: Silvia Katia Koloske - 98428-2548; Pinhalzinho: Marilene Lauermann - 98428-2783; 

Maravilha: Jair Fulber - 98428-2442; Faxinal dos Guedes: 98428-2429 - Adriano Weirich. 

Sede: Rua Rui Barbosa, 274 E, Edifício 1º de Maio - 1º andar, Centro, Chapecó- SC - CEP: 89801-040 - Telefone/whatsapp: (49) 3330-4100

Site: www.sitespmchr.org.br - Instagran: SITESPMCHR - Fanpage: Sindicato dos Municipários de Chapecó e Região 

 Contato direto com os/as dirigentes (telefone/whatsapp):  Vania Barcellos - 98428-2762 - Presidenta;  

Marcia Silva - 98428-2960 - Secretaria Geral e Assistência Social; Xanxerê: Maria Izabel Girotto - 98428-1703; 
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Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Chapecó e Região - SITESPM-CHR 

 O trabalhador(a) que não é associado(a) ao seu SINDICATO, ao invés de somar com seus colegas 

de profissão, acaba sendo um peso a ser carregado pelos colegas de profissão e da classe trabalhadora.
 Você que ainda não é sindicalizado/a, pense bem, cumpra com o seu dever de trabalhador(a).
 Faça a sua ficha de sindicalização física ou eletrônica pelo link do site do SINDICATO: 

http://sitespmchr.org.br/associe-se/

 O SINDICATO é a única instituição que tem poderes e atribuições constitucionais de representar e 

defender os trabalhadores e trabalhadoras da categoria profissional, lutar pela valorização da categoria 

profissional e lutar pelos direitos e valorização da classe trabalhadora. Mas o SINDICATO, para ser forte e 

cumprir suas atribuições, precisa que o trabalhador e a trabalhadora cumpra o seu dever de classe, sendo 

associado/a e participando da organização e da ação coletiva da categoria profissional e da classe 

trabalhadora. Essa também é uma questão de consciência de classe. Quem ganha salário, é 

trabalhador(a) que vende sua força de trabalho, que depende dos direitos trabalhistas conquistados e 

mantidos pela luta dos trabalhadores e trabalhadoras organizados(as) em seus SINDICATOS.

Ser sindicalizado(a) é um dever e compromisso de classe!

Fonte: Fórum Catarinense pela Valorização da Enfermagem

* Reajuste Anual pelo INPC


	Página 1
	Página 2

