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DESTAQUE

Novos conselheiros são 
empossados pedindo políticas 
à Enfermagem de MS

   Em janeiro foram empossados os novos 
conselheiros que representarão a Enfermagem 
sul-mato-grossense entre os anos de 2021 e 
2023. Eles foram eleitos democraticamente nas 
últimas eleições do Conselho, que ocorreram 
em novembro do ano passado.

Honraria às vidas perdidas para a COVID-19, 
exaltação da Ciência e o pedido de mais políticas 
em benefício aos profissionais marcaram o ato 
de posse. 

“As palmas recebidas durante a pandemia fazem 
muito bem à Enfermagem, mas não é só delas 
que precisamos. Precisamos, acima de tudo, de 
políticas. Políticas que vão refletir benefícios a 
toda a sociedade”, declarou o conselheiro Dr. 
Sebastião Duarte, reconduzido ao cargo de pre-
sidente do Coren-MS após eleição entre os con-
selheiros.

Pela primeira vez na história do Regional, o nú-

mero de representantes foi ampliado de 10 para 
14. Eles comprometem-se em zelar pela Lei do 
Exercício Profissional da Enfermagem e pela 
Saúde da população em Mato Grosso do Sul. 

“Sabemos que zelar pela profissão que constitui 
a maior força de trabalho da área da Saúde não 
é tarefa fácil, mas depositamos nossas esperan-
ças nesta nova gestão e, em nome da Comissão 
Eleitoral, acreditamos que a enfermagem uni-
da faz um Coren forte”, declarou o Dr. Dieimes 
da Silva, membro da Comissão Eleitoral para as 
Eleições 2020 do Coren-MS.

Leia matéria na íntegra aqui.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/novos-conselheiros-sao-empossados-pedindo-politicas-a-enfermagem-de-ms_23372.html
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DESTAQUE

   Entre as contribuições do Coren-MS para 
o enfrentamento da COVID-19 em Mato 
Grosso do Sul, agora também está a produção 
e publicação do Manual de Capacitação para 
Vacinadores contra a doença.

O material é voltado, sobretudo, para os 
profissionais da Enfermagem. Os seguintes 
tópicos são abordados: competências 

Clique aqui para ter acesso ao manual.

Coren-MS publica Manual de 
Capacitação para Vacinadores 
contra a COVID-19

necessárias; estratégias a serem adotadas; 
noções básicas sobre as vacinas disponíveis 
até o momento; e orientações para um 
processo seguro de vacinação.

Todo o conteúdo é baseado em evidências 
científicas e em informações atualizadas 
e checadas. A equipe de elaboração é 
formada por conselheiros e colaboradores 
do Coren-MS.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-publica-manual-de-capacitacao-para-vacinadores-contra-a-covid-19_23586.html
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NOTÍCIAS

Baixo salário para 
Enfermagem em concurso da 
prefeitura de Brasilândia (MS) 
é contestado

   Com base em sua função de promover a 
valorização da Enfermagem e zelar pelo bom 
conceito da profissão, o Coren-MS pediu a 
impugnação do edital do concurso público 
nº 01/2021 da Prefeitura Municipal de 
Brasilândia para a revisão e retificação dos 
baixos salários fixados para a categoria.

As remunerações estipuladas – de R$ 
1.866,44 para enfermeiro e R$ 1.493,55 para 
técnico de enfermagem – são incompatíveis 
com a complexidade do trabalho exercido por 
ambos os profissionais em suas rotinas. “São 
trabalhadores que lidam com a vida, nosso 
maior patrimônio. Os salários oferecidos 
pela prefeitura não reconhecem a formação, 
o conhecimento e as necessidades básicas 
dos profissionais de enfermagem e de suas 
famílias”, afirma o presidente do Coren-MS.

No pedido de impugnação, o Conselho 
tomou como referência a redação do projeto 
de lei nº 1876/2019, do Deputado Mauro 

Leia a matéria na íntegra aqui.

Nazif (PSB-RO), que propõe para os técnicos 
de enfermagem piso salarial nacional de R$ 
2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco 
reais) e de R$ 4.650,00 para os enfermeiros. 
Os mesmos valores foram sugeridos para o 
edital de Brasilândia.

“O  próprio salário mínimo vigente no Brasil 
[R$ 1.100,00] já é um parâmetro que nos 
mostra o quanto essas baixas remunerações 
estão em desacordo com o que esses 
profissionais deveriam receber para prestar 
assistência à população”, compara o Dr. 
Sebastião Duarte. “E durante a pandemia 
que enfrentamos, está ainda mais evidente 
para todos nós o quanto o profissional da 
Enfermagem é peça essencial na sociedade. 
Os gestores públicos precisam se sensibilizar 
quanto a isso e dar o exemplo ao setor 
privado de Saúde, pagando salários justos”, 
conclui o presidente do Conselho.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/baixo-salario-para-enfermagem-em-concurso-da-prefeitura-de-brasilandia-e-contestado-pelo-coren-ms_23472.html
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NOTÍCIAS

Coren-MS defende vacina 
contra a COVID-19 sem 
distinção a trabalhadores 
das redes pública e privada

   Em reunião realizada na Secretaria Municipal 
de Saúde de Campo Grande (Sesau), o Coren-
MS defendeu que todos os trabalhadores da 
saúde da Capital sejam vacinados contra a 
COVID-19 sem distinção quanto a atuarem 
na rede pública ou privada de saúde.

Ainda que as duas vacinas contra a doença 
disponíveis em Mato Grosso do Sul tenham 
sido adquiridas pelo Ministério da Saúde 
com recursos públicos, isto não justifica que 
trabalhadores de instituições particulares 
não credenciadas no Sistema Único de Saúde 
(SUS) sejam deixados em segundo plano.

“Temos que pensar que os trabalhadores da 
rede privada de saúde, a maioria profissionais 
da enfermagem, correm os mesmos riscos 
e igualmente trabalham para salvar a vida 
das pessoas. Eles precisam estar inclusos 
nesta primeira fase de vacinação”, afirmou 
o Dr. Sebastião Duarte. Outros Conselhos 
Profissionais da Saúde de Mato Grosso do Sul 

Leia a matéria na íntegra aqui.

também estavam representados na reunião.

O Conselho enviará à Sesau listagem dos 
profissionais da enfermagem de Campo 
Grande com inscrição ativa, para que as 
doses necessárias para sua imunização 
sejam calculadas com segurança. Além 
disso, colocou estrutura física e veículos à 
disposição para serem utilizados durante a 
campanha de vacinação.

Para agilizar o processo de identificação das 
pessoas pertencentes aos grupos prioritários 
para imunização contra a COVID-19, a Sesau 
lançou o sistema de identificação prévia que 
pode ser acessado através do site: vacina.
campogrande.ms.gov.br. Neste primeiro 
momento, somente pessoas acima de 75 
anos e profissionais de saúde poderão se 
identificar.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-defende-vacina-contra-a-covid-19-sem-distincao-a-profissionais-das-redes-publica-e-privada_23577.html
http://vacina.campogrande.ms.gov.br/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://vacina.campogrande.ms.gov.br/Account/Login?ReturnUrl=%2f


Auxiliar de enfermagem é 1ª 
profissional a aplicar vacina contra 
a COVID-19 em MS

 A auxiliar de enfermagem Sandra Maria de Lima 
foi a primeira profissional a aplicar em Mato 
Grosso do Sul a CoronaVac, primeira vacina 
contra a COVID-19 aprovada no Brasil e primeira 
que chegou ao estado. A pessoa imunizada por 
ela foi Domingas da Silva, representando toda 
a população indígena local, que faz parte do 
grupo de risco para a doença.

A própria Sandra e outras duas pessoas foram 
vacinadas no ato simbólico que registrou 
as imunizações pioneiras. Além dela, foram 
imunizados a idosa institucionalizada em 
asilo, Maria Bezerra de Carvalho, e o médico 
clínico e nefrologista, Dr. Marcio Midon. 
Quem aplicou neles as doses foi a Dra. Rosana 
Leite, presidente do Hospital Regional de 
Mato Grosso do Sul, unidade referência para 
tratamento da Covid-19 e local escolhido para 
que as primeiras vacinações ocorressem .

A profissional de enfermagem, os outros três 
imunizados e a presidente do hospital entram 
para a história do estado como os primeiros 
a terem contato com a vacina que mais cedo Leia a matéria na íntegra aqui.

chegou em solo sul-mato-grossense.

“É uma alegria imensa ter vacinado e recebido 
a vacina. Fiquei muito feliz porque essa é a 
nossa esperança. Peço que a população não 
tenha medo de se vacinar. Eu trabalho na sala 
de vacina há mais de cinco anos e conheço, 
a imunização é segura. O meu sonho é que 
todos venham se vacinar e não tenham 
medo”, disse Sandra ao Coren-MS.

PROFISSIONAIS
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http://ms.corens.portalcofen.gov.br/auxiliar-de-enfermagem-e-1a-profissional-a-aplicar-coronavac-em-ms_23517.html


Prorrogado prazo para pagar 
anuidade 2021 com 20% de 
desconto

   Até dia 15/02/2021, os profissionais da 
Enfermagem inscritos no Coren-MS poderão 
quitar a anuidade 2021 com 20% de desconto. 
Inicialmente, o prazo para obter o desconto 
com o pagamento à vista era 31/01/2021, 
porém a data foi alterada devido a atrasos 
salariais que impactam a categoria.

“Em respeito a esses profissionais com os 
rendimentos atrasados, ampliamos em mais 
15 dias o desconto”, afirma o presidente do 
Coren-MS.

O desconto de 20% é o máximo que pode 
ser obtido no pagamento à vista. Após 
15/02/2021, o profissional ainda poderá 
obter os descontos de 10% (para pagamentos 
à vista até dia 28/02/2021) e de 5% (para 
pagamentos à vista até 31/03/2021).

O boleto pode ser emitido pelo
próprio profissional em 
corenms.gov.br/servicos-online.

Leia a nota na íntegra aqui.

PROFISSIONAIS
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http://ms.corens.portalcofen.gov.br/prorrogado-prazo-para-pagar-anuidade-2021-com-20-de-desconto_23605.html
https://example.com
http://corenms.gov.br/servicos-online
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Não votou nas últimas eleições 
do Coren-MS? Justifique até 
08/05/2021

  Atenção ao prazo para justificar não 
ter votado nas eleições Coren-MS 2020: 
08/05/2021 é a última data. É imprescindível 
que o profissional que deixou de votar 
realize a justificativa para regularizar sua 
situação cadastral e evitar a aplicação de 
multa prevista no Código Eleitoral do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
Com o encerramento do período de 
justificativa on-line diretamente no site onde 
ocorreu a votação, aquele que não votou 
deverá informar os motivos em formulário 
que pode ser baixado clicando aqui. Após 
fazer o download do arquivo, será preciso 
seguir os seguintes passos:

- Imprimir e preencher os campos de 
resposta com os dados solicitados (atentar-
se para a escrita legível); 
 

Leia a nota na íntegra aqui.

PROFISSIONAIS

- Escrever a justificativa (atentar-se para a 
escrita legível); 
 
- Assinar o formulário e digitalizá-lo por 
meio de scanner ou fotografia (atentar-se 
para a nitidez da imagem); 

- Enviar o formulário preenchido e assinado, 
além de outros documentos comprobatórios 
que desejar anexar, para thiago@corenms.
gov.br.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/nao-votou-nas-ultimas-eleicoes-do-coren-ms-justifique-ate-08-05-2021_23562.html
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/JUSTIFICATIVA-ELEI%C3%87%C3%95ES-DE-2020.pdf
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Principais deliberações da 466ª 
Reunião Ordinária de Plenário

  A 466ª Reunião Ordinária de Plenário, 
realizada nos dias 28 e 29 de janeiro, foi o 
primeiro encontro para debate e deliberações 
das principais pautas da Enfermagem entre 
os novos conselheiros do Coren-MS e 
representantes da Enfermagem no estado.

Os principais assuntos discutidos por eles 
foram a prorrogação de data para pagamento 
da anuidade com desconto de 20%; a criação 
de grupo de trabalho para instituir o salário 
ético para os profissionais da Enfermagem 
do estado; a 9ª Semana da Enfermagem Leia a nota na íntegra aqui.

ROP

do Coren-MS; as últimas averiguações 
de denúncias em unidades de saúde; 
a questão de algumas instituições de 
formação estarem praticando carga 
horária no curso de Enfermagem 
inferior à determinada pelo Ministério 
da Educação; o diagnóstico e mudanças 
do trabalho de fiscalização realizados 
no Conselho; e a doação de espaço 
físico dentre as salas da antiga sede do 
Coren-MS para a Fundação da Casa da 
Enfermagem.

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/principais-deliberacoes-da-466a-reuniao-ordinaria-de-plenario_23628.html



