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“Piso vem corrigir 
injustiças”, esclarece o 

presidente do Coren-MS
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A enfermagem em pauta no 
Bom Dia MS, na TV Morena 
(Rede Globo). O presidente 
do Coren-MS, Dr. Sebastião 
Duarte, concedeu entrevista 
no dia 08/08, informando 
que está em vigor a lei sobre 
o Piso Salarial, sancionada 
pelo presidente da república 
Jair Bolsonaro. “Esperamos 
que os gestores cumpram a 
legislação em Mato Grosso 
do Sul”, aguarda Sebastião.

A Lei 14.434 estabelece que, 
nacionalmente, o 
enfermeiro não pode ganhar 
menos que R$ 4.750, seja na 
iniciativa privada ou no 
serviço público federal, 
estadual, municipal ou 
distrital. Para os técnicos de 
enfermagem, o salário não 
pode ser inferior a 70% desse 
valor, que é de R$ 3.325. Por 
outro lado, auxiliares e 
parteiras não podem ganhar 
menos de meio salário 
mínimo para enfermeiros, 
que é de R$ 2.375.

Leia a reportagem completa 
no link

"Na entrevista, o presidente dr. Sebastião 
Duarte, defendeu que o reajuste foi 
estudado e discutido pelos órgãos públicos. 
“Os profissionais da enfermagem são 
essenciais e do modo em que estava a 
política salarial nós havíamos percebido 
um abandono dos profissionais. Isso nos 
preocupa, pois são pessoas que prestam 
serviço para sociedade. O que seria do 
nosso país sem o empenho da 
enfermagem? São várias políticas públicas 
que defendem a classe para se mantenha”, 
disse.

PROFISSIONAIS  ESSENCIAIS

DESAFAGEM SALARIAL
Em Mato Grosso do Sul são 29 mil 
profissionais inscritos no Conselho. “O piso 
vem corrigir injustiças. Nós tivemos o 
poder de compra reduzido com os salários 
atuais. O Conselho Federal de Enfermagem 
(Cofen) tem um estudo em que aponta que 
mais de 90% dos profissionais ganham 
menos do que o piso salarial. Isso é um 
risco para profissão”

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/piso-vem-corrigir-injusticas-esclarece-o-presidente-do-coren-ms_25990.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/piso-vem-corrigir-injusticas-esclarece-o-presidente-do-coren-ms_25990.html
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O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
sancionou no dia 04/08, em 
cerimônia no Palácio do Planalto, a 
lei que estabelece um piso salarial 
nacional para enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem e 
parteiros. Com isso, fica fixada a 
remuneração mínima de R$ 4.750 
para os enfermeiros. Técnicos em 
enfermagem devem receber 70% 
desse valor, e auxiliares de 
enfermagem e parteiros, 50%.

O chefe do Executivo não discursou, 
mas foi exaltado pela plateia de 
enfermeiros. Eles gritavam “a 
enfermagem venceu”, após a 
cerimônia. A proposta foi aprovada 
mês passado pelo Congresso e 
ganhou força nos últimos anos pelo 
fato de o trabalho desses 
profissionais ter sido essencial
durante a pandemia da Covid-19.

Leia a reportagem completa no link

j

Para aprovar o piso, o Congresso 
teve que votar dois projetos. Um 
deles é uma PEC (proposta de 
emenda à Constituição) cujo 
objetivo foi deixar claro que um 
projeto de lei trataria do piso 
salarial para a categoria. Isso 
porque, sem a PEC, havia o risco 
de o projeto ser legalmente 
questionado, já que poderia dar 
margem à interpretação de que 
um Poder avança sobre as 
prerrogativas de outro ao propor 
um valor salarial para o piso.

Fica assegurada a manutenção 
das remunerações superiores ao 
piso vigentes antes da Lei que o 
estabelece, independentemente 
da jornada de trabalho para a 
qual o profissional foi admitido ou 
contratado. Ou seja, nenhum 
trabalhador pode sofrer 
redutibilidade salarial em função 
do piso.

A 
ENFERMAGEM 

VENCEU
 

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/presidente-sanciona-piso-salarial-para-enfermeiros-tecnicos-auxiliares-de-enfermagem-e-parteiras_25983.html
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Conselhos de Enfermagem esclarecem dúvidas 
sobre o Piso Salarial
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Com a entrada em vigor da Lei do Piso Salarial, conquista histórica da 
Enfermagem brasileira, é grande a expectativa de implementação. Para 
esclarecer as principais dúvidas encaminhadas por profissionais, os 
Conselhos de Enfermagem divulgaram no dia 15/08 documento sobre os 
desdobramentos da Lei 14.434.

A Lei 14.434, que estabelece o piso salarial nacional para enfermeiros, 
técnicos de Enfermagem, auxiliares de Enfermagem e parteiras entrou 
em vigor no dia 5 de agosto, com a publicação no Diário Oficial da União. 
O piso salarial é de R$ 4.750 para enfermeiros. Para técnicos de 
Enfermagem, o salário não pode ser inferior a 70% deste valor, ou seja, R$ 
3.325. Já os auxiliares e as parteiras não podem receber menos que a 
metade do piso pago aos enfermeiros, ou seja, R$ 2.375.

A lei abrange o setor público, privado e para os trabalhadores de 
cooperativas. Mas, pela legislação vigente, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios têm até o final do atual exercício financeiro para 
adequar as remunerações e os respectivos planos de carreira.

Faça o download: 
Cartilha Cofen

Leia a reportagem completa no link
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14434.htm
http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2022/08/Esclarecimentos-sobre-o-Piso-Salarial-da-Enfermagem.pdf
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/ferramenta-no-site-do-coren-ms-possibilita-dimensionamento-de-pessoal-de-enfermagem_25934.html


Comissão do Coren-MS trabalha com 
lideranças sindicais para cobrar o Piso Salarial

 
 Hospitais particulares e 

filantrópicos de Mato Grosso do Sul 
terão que conceder na folha de 
pagamento de setembro, os valores 
fixados pela lei do Piso Salarial da 
Enfermagem.

A Comissão de Acompanhamento 
do PL 2564/2020 do Conselho 
Regional de Enfermagem de Mato 
Grosso do Sul (Coren-MS) estará 
unindo forças com as entidades 
sindicais.

A proposta é que seja levado o 
conhecimento da lei aos donos de 
hospitais, aos presidentes das 
entidades filantrópicas, vereadores, 
prefeitos e secretários de saúde. E 
que o não cumprimento acarreta 
em ilegalidade a Lei 14.324/22, 
ficando passível de sofrer ação 
judicial para cobrança da diferença 
salarial. 

coordenador da Comissão de 
Acompanhamento do PL 2564/2020, 
o conselheiro do Coren-MS, Dr. 
Flávio Tondati Ferreira, se reuniu no 
dia 29/08, com o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Enfermagem do Município de 
Campo Grande (Sinte-PMCG), o 
técnico de enfermagem Ângelo 
Macedo, para alinhar estratégias. 
São 1,5 mil profissionais da 
enfermagem atuando na rede 
municipal.

Leia a reportagem completa no link
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"Como é uma lei que complementa a 
todos os profissionais de 
enfermagem surgem diversas 
dúvidas. A Comissão de 
Acompanhamento do Coren-MS 
resolveu conversar com as principais 
lideranças sindicais para que o Piso 
seja concedido para os profissionais 
que recebem abaixo da remuneração 
e que também os salários pagos a 
quem já ganha acima sejam 
mantidosi”, esclarece Flávio Tondati.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/comissao-do-coren-ms-trabalha-com-liderancas-sindicais-para-cobrar-o-piso-salarial_26055.html


Após notícia de demissão em massa, 
Coren-MS inspeciona Hospital 

Adventista do Pênfigo
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Enfermeiros fiscais do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do 
Sul (Coren-MS) estiveram no Hospital Adventista do Pênfigo de Campo 
Grande (MS), para verificar a suposta demissão em massa de profissionais, 
ocorrida no dia 11 de agosto, conforme noticiado pelos sites de notícias.

O Sefis (Setor de Fiscalização) abriu Processo Administrativo para apurar os 
fatos e verificou que, realmente, foram demitidos 18 profissionais de 
enfermagem, mas em decorrência do fechamento de uma unidade, o 
(Centro de Terapia Intensiva) CTI II. Os fiscais ao visitarem o hospital 
constataram que o fechamento do setor condiz com o quantitativo de 
profissionais demitidos. Foi informado pela administração do hospital que a 
redução do quadro funcional não tem relação com a implementação dos 
reajustes salariais, mas com a diminuição dos leitos hospitalares. 

Nota de repúdio

A propósito da reportagem do jornal Correio do Estado, sobre “Novo piso 
salarial para a enfermagem estrangula hospitais de Campo Grande”, o 
Coren-MS encaminhou Moção de Repúdio, pela preocupação da matéria 
publicada colocar a população contra os profissionais de enfermagem. 

“É preciso conhecer as lutas dos profissionais, há décadas busca 
regulamentação de leis trabalhistas. O que será da sociedade sem os 
profissionais de enfermagem? O que se tem na lei 14.434/2022 é menos de 
quatro salários mínimos para enfermeiros, menos de três para técnicos de 
enfermagem e menos de dois para auxiliares de enfermagem, esses valores 
são os que causarão desequilíbrio financeiro às instituições de saúde? São 
os profissionais de enfermagem os detentores de salários exorbitantes? 
Busquem criticar quem merece e respeitem os profissionais de 
enfermagem”, diz trecho da Moção de Repúdio.

Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/apos-noticia-de-demissao-em-massa-coren-ms-inspeciona-hospital-adventista-do-penfigo_26030.html


 O Coren-MS realizou fiscalização e 
visita de gestão em diversas 
unidades de saúde na região de 
Corumbá, região oeste de Mato 
Grosso do Sul.

Através das enfermeiras fiscais 
Renata Moraes Correa e Priscilla 
Araújo, o Coren-MS esteve no 
hospital da Cassems e a unidade 
radiologia e de diagnóstico Cerdil, 
sendo recebida pelas profissionais, 
Adrielly Ribeiro Guimarães, e, Roseni 
de Farias Alves de Andrade Silva.

O objetivo da inspeção hospitalar foi 
para averiguação sobre os setores 
de atendimento, documentos 
gerenciais, taxa de ocupação, 
quantitativo de profissionais e 
notificação de carteiras vencidas.
Vale destacar que o Conselho 
Regional de Enfermagem realiza 
periodicamente fiscalizações nas 
unidades de saúde, corroborando 
para o bom exercício legal da 
Enfermagem.

Leia a reportagem completa no link

Coren-MS atua em fiscalização nas 
unidades de saúde em Corumbá
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A equipe do Conselho Regional de 
Enfermagem de Mato Grosso do 
Sul (Coren-MS) esteve em 
Corumbá, nos dias 15 a 18 de 
agosto, atendendo aos 
profissionais da área no 
município. 

Diversos tipos de serviços foram 
oferecidos aos profissionais da 
Enfermagem como entrega de 
carteira profissional; negociação, 
inscrições e transferências, nas 
dependências da  na Santa Casa 
de Corumbá. 

ATENDIMENTOS

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-atua-em-fiscalizacao-nas-unidades-de-saude-em-corumba_26020.html


Enfermeiros  discutem “fortalecimento do 
processo de trabalho e a da qualificação 

contínua do cuidado de enfermagem”
 
 O Coren-MS abriu um espaço 
destinado à promoção e melhoria 
da qualidade da assistência de 
enfermagem, desenvolvendo 
atividades para o fortalecimento do 
processo de trabalho.

 No mês de agosto foi realizada 
oficina para enfermeiros de 
Corumbá-MS e região sobre 
“Implementação da Sistematização 
da Assistência de Enfermagem-SAE 
e qualificação contínua do cuidado 
de enfermagem”.

Os participantes tiveram a 
oportunidade aplicar conceitos 
referentes ao autoconhecimento, 
liderança e gestão de pessoas, além 
de aprofundar conhecimentos sobre 
o modelo de gestão participativa 
denominada co-gestão e legislação 
profissional.

 As oficinas ministradas pelos 
enfermeiros Dr. Sebastião Duarte, 
presidente do Coren-MS; Dra. Nívea 
Torres, conselheira do Coren-MS; Dr. 
Leandro Rabelo, conselheiro do 
Coren-MS; e a Dra. Lucienne 
Gamarra, colaboradora do Coren- 
MS. A previsão é que a atividade 
seja realizada em mais quatro 
cidades de Mato Grosso do Sul até o 
mês de dezembro

Leia a reportagem completa no link
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http://ms.corens.portalcofen.gov.br/enfermeiros-de-corumba-discutem-fortalecimento-do-processo-de-trabalho-e-a-da-qualificacao-continua-do-cuidado-de-enfermagem_25996.html


Coren-MS realiza assessoria sobre cálculo de 
dimensionamento pessoal

A subseção doCoren-MS de 
Três Lagoas possui um 
trabalho de assessoramento 
na realização do 
dimensionamento pessoal 
(Resolução Cofen nº 
543/2017). O Departamento de 
Fiscalização (Defis) 
disponibiliza este serviço aos 
profissionais enfermeiros 
responsáveis técnicos.

No mês de agosto 
profissionais de três unidades 
de saúde (Vila Barbosa, São 
Jerônimo e Jardim das Flores) 
da cidade de Aparecida do
Taboado receberam 
orientação. Até agora quatro 
cidades do Bolsão já 
procuraram a subseção para 
este treinamento, no 
momento foram atendidas 35 
instituições de saúde.

A enfermeira fiscal, Dra. Catia 
Lopes da Silva Barbosa, 
ressalta que é preciso 
agendar o dia e o horário para 
o atendimento específico. 
“Este trabalho de 
assessoramento não é apenas 
ofertado na região do Bolsão, 
qualquer profissional do Mato 
Grosso do Sul poderá ter 
acesso a este serviço, através 
de agendamento prévio”, 
recorda Catia.

Leia a reportagem completa 
no link
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http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-realiza-assessoria-sobre-calculo-de-dimensionamento-pessoal_26008.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-realiza-assessoria-sobre-calculo-de-dimensionamento-pessoal_26008.html

