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Enfermagem mostra a força 
em manifestação

realizada em Campo Grande
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Em resposta, a suspensão 
do Piso Salarial Nacional da 
Enfermagem pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luís Barroso, 
profissionais da 
Enfermagem protestaram 
contra com cartazes, caixão, 
apitos, balões preto e com
nariz de palhaço, na manhã 
do dia 09/09, na Praça Rádio 
Clube, em Campo Grande. O 
movimento organizado 
pelos sindicatos contou com 
a presença de 100 
profissionais que no fim 
realizou caminhada até o 
Ministério Público Federal 
(MPF).
“Basta”, é uma das frases 
que demonstram o 
descontentamento da 
classe após a luta para 
aprovação da Lei 14.434, que 
fixou o piso em R$ 4.750, 
para os setores público e 
privado. 

Leia a reportagem completa 
no link

"O presidente do Conselho Regional de 
Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren- 
MS), Dr. Sebastião Duarte, entende que o 
Piso Salarial é reconhecimento e que se 
trata de um direito. “Todos os municípios do 
Brasil nos mais de 5,5 mil existentes tem o 
profissional da enfermagem. Aqui em Mato 
Grosso do Sul há oito municípios sem 
hospitais públicos, mas mesmo assim 
possui um profissional da enfermagem 
zelando pela saúde da população. Estamos 
reivindicando pela valorização das pessoas 
que cuidam da população”, disse.

APOIO
O ato foi organizado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores na Área de Enfermagem de 
Mato Grosso do Sul (Siems), com apoios do 
Sindicato dos Servidores Municipais de Campo 
Grande (Sisem), Sindicato dos Trabalhadores 
Em Seguridade Social do Estado de Mato 
Grosso do Sul (Sintss MS), Federação Nacional 
de Saúde Suplementar (Feessaúde) e 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Saúde (CNTS).

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/enfermagem-mostra-a-forca-em-nova-manifestacao-em-campo-grande_26101.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/enfermagem-mostra-a-forca-em-nova-manifestacao-em-campo-grande_26101.html
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Dia 07 setembro: 
Profissionais da 

Enfermagem foram 
às ruas em diversas 

cidades de MS
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Durante o desfile cívico do dia 7 de 
setembro, profissionais da 
enfermagem com jalecos, cadeira 
de roda, algemas, caixão, faixas e 
gritos de “Barroso a culpa é sua, a 
enfermagem está na rua”, 
protestam contra revogação do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que 
suspendeu a Lei 2.564/2020, que 
estabelece o Piso Nacional Salarial 
da Enfermagem, sancionada pelo 
presidente em agosto deste ano. 

Manifestações pacíficas 
aconteceram em diversas cidades 
de Mato Grosso do Sul como Campo 
Grande, Nova Andradina, Dourados, 
Jardim, Guia Lopes da Laguna e 
Coxim. Na Capital, um grupo de 70 
enfermeiros organizou um 
manifesto após o desfile cívico de 7 
de setembro. Houve uma 
encenação, com profissionais 
presos com algemas e um caixão 
representando a morte da 
enfermagem.

j

Em Dourados, a enfermagem 
esteve nas ruas pedindo apoio à 
população pelo direito que foi 
retirado pelo Supremo. Após o 
desfile, profissionais protestaram 
segurando balões preto. Com 
cartazes com os dizeres “Respeite 
a Enfermagem STF”, enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de 
Enfermagem percorreram a área 
central de Nova Andradina, 
vestindo roupas pretas e usando 
narizes de palhaço.

Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/7-de-setembro-profissionais-da-enfermagem-de-ms-protestam-em-meio-as-comemoracoes_26083.html
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Conselhos de Enfermagem discutem ações para 
reverter suspensão do piso

 
 
 
 
 

Representantes do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem (Cofen/Coren) se reuniram de forma virtual, no dia 05/09, para 
discutir estratégias de atuação diante da medida cautelar apresentada pelo 
Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) . A ação 
anulou, por 60 dias, os efeitos da Lei 14.434/2022, que assegura o Piso 
Salarial da categoria. 

Entre as pautas da reunião, esteve a apresentação dos valores transferidos 
pelo Ministério da Saúde aos estados brasileiros. Segundo dados do Painel 
de Informações do Fundo Nacional da Saúde, as 27 unidades federativas, 
juntas, possuem um saldo decorrente de repasses que corresponde a mais 
de 35 bilhões de reais (R$35.152.582.611,77). Este montante, atualmente, não 
conta alocação de despesas, ou seja, permanece nos cofres públicos 
estaduais.

Os valores informados pelo painel contradizem aqueles que afirmam que os 
impactos financeiros do piso representam risco de demissões em massa e 
de falta de leitos. De acordo com estudo viabilizado e amplamente
divulgado pelo Grupo de Trabalho do Piso Salarial da Câmara dos Deputados 
em fevereiro, o custo anual para cumprir a lei e erradicar os salários 
miseráveis na Enfermagem reflete somente 2,7% do PIB da saúde, 4% do 
orçamento do SUS, 2% de acréscimo na massa salarial dos contratantes e 
4,8% do faturamento dos planos de saúde em 2020.

Leia a reportagem completa no link
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https://painelms.saude.gov.br/extensions/Portal_MBr/Portal_MBr.html
https://painelms.saude.gov.br/extensions/Portal_MBr/Portal_MBr.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/conselhos-de-enfermagem-discutem-acoes-para-reverter-suspensao-do-piso_26077.html
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Diante do cenário, neste ano, a mensagem é direta e objetiva: a Enfermagem 
brasileira reafirma em uníssono que não abrirá mão de um piso justo e 
decente, que seja suficiente para erradicar os salários miseráveis que são 
praticados contra trabalhadoras e trabalhadores da ciência do cuidado. 
Chega! Não é mais possível conviver com enfermeiras e enfermeiros 
recebendo 1.300 reais por 176 horas de trabalho mensal e muito menos com 
técnicas, técnicos e auxiliares de Enfermagem ganhando 900 reais líquidos 
ao mês por 44 horas de trabalho semanais.

Esse problema já poderia estar resolvido. A rigor, o 24º CBCENF deveria ser um 
momento de plena celebração para a maior categoria profissional da saúde 
brasileira, mas o instante é de profunda apreensão e reflexão. Após 25 anos 
de lutas incansáveis, a categoria finalmente conquistou um piso salarial 
digno (Lei 14.434/22), com expressa previsão constitucional (Emenda 
Constitucional nº 124).

Nem mesmo os estudos de viabilidade orçamentária e econômica, já 
realizados pelo Congresso Nacional e pelo Poder Executivo, foram suficientes 
para demover a decisão liminar até agora. Tampouco os pareceres jurídicos 
do Ministério Público Federal (MPF), da Advocacia-Geral da União (AGU), da 
Câmara, do Senado e da Presidência da República nos autos da ADI 7.222, 
atestando a constitucionalidade do piso, foram consideradas para impedir a 
suspensão temporária da lei.

Leia a reportagem completa no link

CARTA DE FORTALEZA: O piso é constitucional
 e o mérito é da Enfermagem

 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14434.htm
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/carta-de-fortaleza-o-piso-e-constitucional-e-o-merito-e-da-enfermagem_26126.html
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ARTIGO: Piso Salarial da Enfermagem: Direito 
Constitucional

 
 
 
 
 
 

Os profissionais da área da saúde são, indiscutivelmente, muito 
importantes para a sociedade. O que seria do ser humano sem a assistência 
nas situações de doenças? Como as instituições de saúde funcionariam 
sem os trabalhadores da saúde? São indagações necessárias para situar o 
leitor do momento em que vivem os profissionais de enfermagem.

No Brasil, são o contingente de mais de 2,6 milhões, entre enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem. Desse total, cerca de 30 mil estão no 
Mato Grosso do Sul. A divisão por sexo mostra mais de 80% são mulheres. No 
que se refere a carga horária de trabalho, o regime de CLT condiciona até 44 
horas semanais e nas instituições públicas municipais, cumprem 40 horas 
na semana, exceto em Campo Grande onde tem lei municipal que flexibiliza 
o cumprimento de 30 horas semanais para a maioria.
Para ser profissional de enfermagem é preciso estudar a categoria 
pretendida. Um técnico de enfermagem estuda de 18 a 24 meses. Já os 
enfermeiros levam no mínimo 5 anos para se formar, fora o tempo de pós- 
graduação. O que eles fazem? Entre tantas atividades, eles atendem 
necessidades humanas das pessoas, executam atividades para a 
promoção, prevenção e tratamento de doenças. São os únicos profissionais 
que permanecem as 24 horas para assistir quem está internado.

                Imagina o que é uma pessoa internada no Centro de 
Terapia Intensiva (CTI), por exemplo. Quantas medicações 
precisa tomar? Quantos exames faz? Quem faz a higiene do 
corpo? Quem cuida da alimentação? São várias as 
atividades desenvolvidas pelos profissionais de 
enfermagem e em vários setores e serviços de saúde
Mesmo exercendo serviço fundamental para a manutenção da vida, muitos 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem tem abandonado a 
profissão, conforme constatado pelo Conselho Regional de Enfermagem do 
Mato Grosso do Sul. Entre os motivos estão os baixos salários e as doenças 
adquiridas no exercício da profissão, principalmente doenças ortopédicas e 
psiquiátricas.

Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/artigo-piso-salarial-da-enfermagem-direito-constitucional_26155.html
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Família do enfermeiro Valdinei Pereira de Souza 
recebe homenagem com o Prêmio Anna Nery

 
 
 

Em setembro de 2020, a 
enfermagem de Mato Grosso do 
Sul perdeu um grande profissional, 
Valdinei Pereira de Souza – vítima 
de COVID-19. Valdinei atuou no 
Centro de Saúde do Coophavilla II 
em plena pandemia, era professor 
do curso técnico em enfermagem 
e foi coordenador do 
Departamento de Fiscalização do 
Conselho Regional de Enfermagem 
de Mato Grosso do Sul (Coren-MS).

Pelo reconhecimento, a família 
recebeu no dia 13/09 o Prêmio 
Anna Nery, a maior honraria da 
categoria. O evento de 2022 
acontece em Fortaleza (CE) e foi 
entregue no 24º Congresso de 
Brasileiro de Conselhos de 
Enfermagem (CBCEnf). 

O presidente do Coren-MS, Dr. 
Sebastião Duarte entregou a 
honraria à mãe de Valdinei, Sra. 
Zeneide Pereira de Souza, ao lado 
da presidente do Conselho Federal 
de Enfermagem (Cofen), Dra. 
Betânia Santos. “Este prêmio de 
2022 é também uma homenagem 
a todos os profissionais da 
enfermagem de Mato Grosso do 
Sul que acabaram morrendo em 
razão do seu trabalho em plena 
pandemia de COVID-19. Em nome 
de Valdinei Pereira de Souza, é o 
nosso reconhecimento a estes 
bravos trabalhadores da saúde 
sendo verdadeiros heróis na 
terra”, disse Dr. Sebastião.

O Prêmio Anna Nery é a maior 
honraria concedida pelo Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais de 
Enfermagem aos profissionais que se 
destacaram e contribuíram de forma 
relevante para o desenvolvimento da 
Enfermagem brasileira. A premiação 
ocorre anualmente, desde 2012, 
durante a realização do CBCENF, que 
é o maior evento de Enfermagem da 
América Latina.

Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/familia-do-enfermeiro-valdinei-pereira-de-souza-recebe-homenagem-com-o-premio-anna-nery_26112.html


“O problema é muito maior”, aponta o 
presidente do Coren-MS sobre a situação da 

Santa Casa e demais hospitais 
 
 
 

O presidente do Coren-MS, Dr. 
Sebastião Duarte, cobrou maior 
transparência na questão de onde 
está sendo feita a aplicação do 
repasse pelas instituições de 
saúde. “Senti falta de detalhes 
desses gastos”, disse. A cobrança 
é em relação à defasagem nas 
contas da Santa Casa de Campo 
Grande, apresentada na Audiência 
Pública, realizada pela Câmara 
dos Vereadores, no dia 21/09. O 
déficit é de R$ 12,9 milhões 
mensais.

O repasse gera impasse no custeio 
das despesas dos atendimentos 
pelo SUS e no pagamento do Piso 
Salarial da Enfermagem. “Eu vejo 
com muita preocupação o foco ser 
na Santa Casa. Mas o Hospital 
Regional também tem problemas. 
Temos problemas na Maternidade 
Cândido Mariano, ou seja, o 
problema é muito maior”, 
completou.

“Esses dados são importantes, até 
para quem está presente poder 
entender, porque colocar uma 
planilha e que foi feito todo esse 
repasse, mas a onde está sendo 
investido? Com certeza, a Santa 
Casa é muito importante não só 
para Campo Grande e Mato Grosso 
do Sul, mas por atender também 
pessoas fora do Estado”, afirmou 
Dr. Sebastião.

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
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


O Plenário do Conselho Regional 
de Enfermagem de Mato Grosso 
do Sul (Coren-MS) esteve reunido 
para deliberação da 486ª 
Reunião Ordinária de Plenária
(ROP). 

Na quinta-feira (22/09) e sexta- 
feira (23/09) foi aprovada a 
solicitação de capacitação para 
punção por cateter central de 
inserção periférica (PICC) adulto 
e infantil, hipodermóclise, 
cateterismo umbilical e 
intraóssea.

A empresa Nobre Treinamentos, 
Desenvolvimento e Educação 
Profissional Ltda, realizará os 
cursos de capacitação para 
profissionais e estudantes de 
graduação em Enfermagem, nos 
municípios de Campo Grande, 
Dourados e Três Lagoas. As 
informações são direto pelo 
whatsapp da empresa (11) 
96852-0143.
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Conselheiros aprovam parceria do Coren- 
MS com empresa para oferecer cursos de 
qualificação com preços mais acessíveis

 
 
 
 

Para o presidente do Coren-MS, a 
iniciativa visa ampliar o acesso à 
qualificação profissional para a 
realização de procedimentos realizados 
por enfermeiros, visando a segurança e o 
conforto do paciente, a resolutividade da 
assistência de enfermagem, economia 
no uso de materiais, entre outros 
benefícios. Está em tramitação tratativas 
para a oferta de atualização em exames 
laboratoriais, com foco em grupos 
assistenciais na Atenção Primária à 
Saúde, como rotinas pré-natal.

Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/conselheiros-aprovam-parceria-do-coren-ms-com-empresa-para-oferecer-cursos-de-qualificacao-com-precos-mais-acessiveis_26144.html

