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Quarta-feira  

Câmara aprova em 1º turno texto-base da PEC 
do piso salarial da enfermagem 

 

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-feira (12), 
425 votos favoráveis e 7 contrá-
rios, a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) nº 11/2022 
que garante segurança jurídica 
para o pagamento do Piso da En-
fermagem. A votação em segun-
do turno poderá ser retomada 
nesta quarta-feira (13). 

De autoria do Senado, a 
PEC do Piso da Enfermagem de-
termina que uma lei federal insti-
tuirá pisos salariais profissionais 
nacionais para o enfermeiro, o 
técnico de enfermagem, o auxili-
ar de enfermagem e a parteira, a 
serem observados por pessoas 
jurídicas de direito público e de 
direito privado. 

A relatora da PEC, deputa-
da Carmen Zanotto (Cidadania-
SC), afirmou que a aprovação da 
proposta vai impedir questiona-
mentos judiciais do piso, previsto 
no Projeto de Lei 2564/20, o cha-
mado PL da Enfermagem, e auto-
ria do senador Fabiano Contarato 

(PT-ES). 
“Para evitarmos qualquer 

risco de judicialização, qualquer 
risco de veto, por não estar na 
Constituição Federal que traba-
lhamos pela PEC 11 para dar 
mais segurança jurídica ao piso 
nacional dos profissionais da en-
fermagem”, disse a senadora. 

Apenas o partido Novo ori-
entou o voto contrário ao piso 
salarial dos enfermeiros. O líder 
do partido, deputado Tiago Mi-
traud (Novo-MG), disse que a 
proposta vai gerar uma onda de 
demissões com os aumentos sala-
riais. “Esta proposta trará efeitos 
nefastos para os profissionais de 
enfermagem, que foram engana-
dos”, declarou. 

Todos os demais partidos 
declararam voto favorável. Para o 
deputado Helder Salomão (PT-
ES), a proposta faz justiça aos 
profissionais de saúde. “Na pan-
demia, as pessoas viram mais 
concretamente o papel que esses 
profissionais exercem cotidiana-

mente, mas em períodos de nor-
malidade, os profissionais da saú-
de, os profissionais da enferma-
gem, outros profissionais são 
fundamentais para o fortaleci-
mento do Sistema Único de Saú-
de”, ressaltou. 

 
PL da Enfermagem 

O projeto de lei, que fixa o 
piso salarial de enfermeiro, técni-
co de enfermagem, auxiliar de 
enfermagem e parteira, já foi 
aprovado pelo Congresso, mas 
antes da sanção, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) espera que o 
Congresso indique qual será a 
fonte de custeio para os paga-
mentos. 

Luta antiga da categoria, o 
PL da Enfermagem estabelece 
um valor mínimo de salário para 
enfermeiros de R$ 4.750; para 
técnicos de enfermagem de R$ 
3.325; e para auxiliares de enfer-
magem e para parteira, de R$ 
2.375. 

Fonte: CUT 
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Inscrições para curso de Lín-
guas Estrangeiras, até sexta (15) 

 
A Pró-reitora de Extensão 

e Cultura (Proec), por meio do 
projeto de extensão Cursos de 
Línguas Estrangeiras (CLE), 
vinculado ao Departamento de 
Letras, em execução no Núcleo 
de Cultura Linguística (NCL), 
informa que estão abertas, até o 
dia 15 de julho, as inscrições 
para os cursos de inglês básico, 
intermediário e avançado, espa-
nhol básico, francês básico e 
libras básico. O projeto é dire-
cionado para discentes, docen-
tes, servidores da UFMA e à 
comunidade maranhense, tanto 
para o desenvolvimento intelec-
tual, quanto para atender às exi-
gências do mercado de traba-
lho. 

As aulas serão uma vez 
por semana, equivalente a qua-
tro horas, nas modalidades pre-
sencial e on-line, com carga 

horária total de 60 horas, com 
início em agosto. Os interessa-
dos devem efetuar o pagamento 
de taxa única semestral no valor 
de R$ 380, sem material inclu-
so, por meio do Guia de Reco-
lhimento da União (GRU). 

As inscrições podem ser 
realizadas de forma presencial 
no prédio do NCL, localizado 
na Rua Barão Itapary, 66, Cen-
tro, próximo à Praça Gonçalves 
Dias ou por e-mail: matriculas-
ncl@ufma.br, apresentando 
CPF, RG, comprovante do pa-
gamento da taxa semestral, a 
apresentação do material didáti-
co ou o comprovante de aquisi-
ção do material e, em caso de 
menor de idade, é necessário 
entregar o termo de compromis-
so assinado pelo responsável. 
Mais informações no site da 
UFMA - portalpadrao.ufma.br. 

Governo Bolsonaro 
ficará marcado como 
pior para servidores 
e serviços públicos 

 
Para Condsef/Fenadsef, 
aprofundamento de uma 

política ultraneoliberal so-
mado ao descaso e ataques 
diretos a servidores e aos 
serviços públicos não dei-
xam dúvidas sobre inten-

ções desse governo em des-
truir o que está consolidado 

como Estado brasileiro 
 

Matéria em 
www.condsef.org.br/noticias 

 

http://sindsep.org.br/wp-content/uploads/2022/07/Alerta-de-Golpe-MNZ-SINDSEP.pdf
https://www.condsef.org.br/noticias/governo-bolsonaro-ficara-marcado-como-pior-servidores-servicos-publicos
https://www.condsef.org.br/noticias/governo-bolsonaro-ficara-marcado-como-pior-servidores-servicos-publicos

