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COREN-MS RECEBE A 
CHAVE DO IMÓVEL 

PRÓPRIO DA SUBSEÇÃO 
DE TRÊS LAGOAS

A inauguração está 
prevista para o mês 
de maio, em que se 
comemoram o Dia 

da Enfermagem e o 
Dia dos Técnicos, 

Técnicas e 
Auxiliares de 
Enfermagem

1

Conquista
Três Lagoas, município dos 
que mais crescem em Mato 
Grosso do Sul e no Brasil, 
conta com subseção do 
Coren-MS desde 2019. A 
partir desta quinta-feira 
(10/02), uma nova etapa da 
história do Conselho 
começou por lá junto à 
Enfermagem local, com a 
assinatura da escritura do 
imóvel definitivo da 
unidade.

O novo espaço tem 530 
metros² e fica em bairro 
central e de fácil acesso. A 
nova localização será Rua 
Dr. Munir Thomé, nº 2606, 
Jardim Alvorada. Uma 
reforma para adequação 
foi iniciada e está bem 
acelerada, próxima de 
terminar. Quem passar em 
frente, já poderá ver a 
fachada da subseção.

www.reallygreatsite.com

 2.265 profissionais
“Estamos firmando e consolidando a 

presença do órgão representativo dos 
interesses e direitos da sociedade e dos 

profissionais da Enfermagem, que é o 
Coren-MS”, atesta o presidente do 

Conselho, Dr. Sebastião Junior Henrique 
Duarte

Região do Bolsão
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Conselheiros participaram da assinatura da escritura e vistoria do imóvel

https://www.google.com/maps/place/Rua+Dr.+Munir+Thom%C3%A9,+2606+-+Centro,+Tr%C3%AAs+Lagoas+-+MS,+79611-050/data=!4m2!3m1!1s0x9490980cdbe7cfbb:0x163ffd0abfa32731?sa=X&ved=2ahUKEwi4svfw1_f1AhWbppUCHXIxBosQ8gF6BAgHEAE
https://www.google.com/maps/place/Rua+Dr.+Munir+Thom%C3%A9,+2606+-+Centro,+Tr%C3%AAs+Lagoas+-+MS,+79611-050/data=!4m2!3m1!1s0x9490980cdbe7cfbb:0x163ffd0abfa32731?sa=X&ved=2ahUKEwi4svfw1_f1AhWbppUCHXIxBosQ8gF6BAgHEAE
https://www.google.com/maps/place/Rua+Dr.+Munir+Thom%C3%A9,+2606+-+Centro,+Tr%C3%AAs+Lagoas+-+MS,+79611-050/data=!4m2!3m1!1s0x9490980cdbe7cfbb:0x163ffd0abfa32731?sa=X&ved=2ahUKEwi4svfw1_f1AhWbppUCHXIxBosQ8gF6BAgHEAE


A Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Panambi, localizada em 
Dourados (MS), foi desinterditada 
eticamente pelo Conselho 
Regional de Enfermagem 
(Coren-MS). O local estava 
interditado desde o dia 22 de 
dezembro, por falta de 
enfermeiro, levando moradores 
da região a se deslocar a 
unidades mais distantes para 
atendimento. 

A unidade retomou o 
atendimento após a contratação 
de um profissional da
enfermagem e a apresentação 
da escala completa. A 
fiscalização constatou falta de 
insumos na UBS, como de 
materiais para coleta de exame 
preventivo.

PREFEITURA DE DOURADOS 
CONTRATA ENFERMEIRO EM 

UNIDADE DE SAÚDE DEPOIS 
DE SER INTERDITADA 

ETICAMENTE
 

Uma reunião entre 
o Coren-MS com 

representantes do 
Ministério Público 

Estadual (MPMS) do 
município tratou 

como urgência a 
resolução da 

denúncia

Fiscalização
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Em debates a 
reformulação 

orçamentária, revisão de 
contratos de prestadores 

de serviços, definição 
sobre calendário de 

feriado e pagamento do 
13° salário

Maternidade

Educação permanente

Mapeamento do processo de 
trabalho de enfermagem nas 
maternidades e hospitais 
que realizam partos em Mato 
Grosso do Sul

Dados parciais mostraram a 
necessidade de investimentos
na educação permanente e o
cumprimento de legislações 
específicas, principalmente 
por gestores.

DELIBERAÇÃO DA 
479ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 

PLENÁRIO DO 
COREN-MS

 
 

Julgamento
Durante a pauta ocorreu o 

julgamento de um processo ético 
disciplinar, obedecendo a 

Resolução Cofen n° 564/2017, que 
trata do Código de Processo Ético 
e a Resolução COFEN n° 311/2007, 

que versa sobre o Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem
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DEPUTADOS APROVAM 
RELATÓRIO QUE MOSTRA 

VIABILIDADE DO PISO 
SALARIAL DA ENFERMAGEM

 
 

O Coren-MS mobiliza 
apoio de parte da 

bancada de Mato Grosso 
do Sul para aprovação 

da matéria

O Grupo de Trabalho criado 
para avaliar o impacto da 
criação do piso salarial da 
enfermagem, previsto no 
projeto de lei 2564/2020, 
aprovou relatório final no dia 
23/02. O documento confronta 
dados do Ministério da Saúde, 
que apontou impacto superior 
ao apresentado pelos 
parlamentares. 

Foi apontado um impacto de R$ 
22,5 bilhões, sendo R$ 14,5 
bilhões para o setor público e 
R$ 8 bilhões para o setor 
privado. A Federação Nacional 
dos Enfermeiros já havia 
enviado aos parlamentares um 
estudo relacionado ao tema 
estimando em R$ 15,7 bilhões.

Piso salarial

O texto original apresentado no 
Senado Federal trazia para os 
enfermeiros um piso salarial de 
R$ 7.315,00, 70% para os 
técnicos de Enfermagem e 50% 
para os auxiliares de 
Enfermagem e para as 
parteiras, além de uma jornada 
de trabalho de 30h horas 
semanais. Após intenso debate 
e negociações, o substitutivo 
aprovado em novembro fixou o 
teto em R$ 4.750, mantendo a 
proporcionalidade para os 
demais profissionais.

São 8 deputados

Rose Modesto
Bia Cavassa
Fábio Trad
Dagoberto Nogueira

Manifestaram a favor 
por mensagem 

Manifestaram a favor 
com vídeo 

Luiz Ovando
Tio Trutis
Vander Loubet

 PL 2564/2020

Piso
Salarial

666

Não manifestou
Beto Pereira



A subseção de Dourados é responsável 
pelo atendimento de 7,3 mil profissionais. A 
macrorregião é formada pelos municípios 
de Angélica, Aral Moreira, Amambai, 
Antônio João, Batayporã, Caarapó, Coronel 
Sapucaia, Deodápolis, Dourados, 
Douradina, Eldorado, Fátima do Sul, Glória 
de Dourados, Itaporã, Ivinhema, Iguatemi, 
Itaquiraí, Japorã, Juti, Jateí, Laguna Carapã, 
Mundo Novo, Naviraí, Novo Horizonte, Nova 
Andradina, Ponta Porã, Paranhos, Rio 
Brilhante, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu 
e Vicentina

Assim como Três Lagoas que a 
subseção passará a funcionar em 
imóvel próprio, Dourados encaminha 
para ter a sede definitiva. O presidente 
do Coren-MS, Dr. Sebastião Duarte, 
assinou, juntamente com a vendedora 
do imóvel, a escritura do imóvel 
comprado de 360 m², localizado na 
Rua Hilda Bergo Duarte, 959, Vila 
Planalto, onde passa por reforma e 
adequações para ser a sede própria 
da Subseção do Coren-MS em 
Dourados.

O imóvel foi adquirido por meio do 
Cofen e Coren-MS. O presidente 
Sebastião Duarte destacou que a 
aquisição do imóvel para a subseção, 
criada em 1992, concretiza um sonho 
antigo, é mais um passo importante 
para o fortalecimento da Enfermagem 
na região. “É uma conquista que 
representa mais do que a economia 
de aluguéis ou de um espaço mais 
adequado. Significa a presença do 
Coren-MS como órgão representativo 
de interesses dos profissionais e da 
sociedade”, disse Sebastião.

COREN-MS RECEBE A
CHAVE DO IMÓVEL

PRÓPRIO DA SUBSEÇÃO
DE DOURADOS

Municípios contemplados
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Presidente do Conselho com a proprietária Yochico Tadano



 Tuberculose ativa
 Alienação mental
 Esclerose Múltipla
 Neoplasia maligna
 Cegueira
 Hanseníase
 Paralisia irreversível e 
incapacitante
 Cardiopatia grave
 Doença de Parkinson
 Espondiloartrose anquilosante
 Nefropatia grave
 Hepatopatia grave
 Doença de Paget em estados 
avançados (Osteíte deformante)
 Contaminação por radiação

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
 Síndrome da imunodeficiência 
adquirida, com base em conclusão 
da medicina especializada mesmo 
que a doença tenha sido contraída 
depois da aposentadoria ou 
reforma. 

COREN-MS: PESSOAS 
COM DOENÇAS RARAS 

TÊM ISENÇÃO NA 
ANUIDADE

 
 

Para solicitar, o 
profissional precisa 
dirigir-se à sede ou 

subseção do Coren- 
MS, munido de: laudos 

médicos; declaração 
médica; exames; 

receitas médicas; 
declaração do INSS 
(sobre recebimento 

de auxílio-doença ou 
aposentadoria por 

invalidez).
 
 

 Relação das doenças
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