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COREN-MS DEDICA O MÊS A ATIVIDADE DE 
COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM
O mês de maio foi escolhido para representar a enfermagem noO mês de maio foi escolhido para representar a enfermagem no  

mundo inteiro, sendo o dia 12 definido para comemorar o Diamundo inteiro, sendo o dia 12 definido para comemorar o Dia  
Internacional da Enfermagem, ocasião aproveitada paraInternacional da Enfermagem, ocasião aproveitada para  

destacar a relevância da profissão não apenas em hospitais, masdestacar a relevância da profissão não apenas em hospitais, mas  
em clínicas, consultórios, asilos, domicílios, unidades básicas deem clínicas, consultórios, asilos, domicílios, unidades básicas de  
saúde, empresas etc. No Brasil, a comemoração se estende porsaúde, empresas etc. No Brasil, a comemoração se estende por  

todo o mês, pois no dia 20 de maio, comemoram-se o Diatodo o mês, pois no dia 20 de maio, comemoram-se o Dia  
Nacional do Técnico, Técnica e do Auxiliar de EnfermagemNacional do Técnico, Técnica e do Auxiliar de Enfermagem
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Para o mês de maio, a categoria 
promove diversas atividades, como 
palestras e rodas de conversas, 
promovido pelo Conselho Regional de 
Enfermagem de Mato Grosso do Sul 
(Coren-MS). 

Abertura 10ª Semana da Enfermagem foi 
feita pelo presidente do Conselho, Dr. 
Sebastião Duarte, no dia (11/05), que 
abordou sobre os “Avanços e 
conquistas no exercício profissional da 
enfermagem”, com foco temáticas de 
valorização do profissional, saúde do 
trabalhador, liderança e consciência 
crítica e política profissional.

A presidente do Cofen, Dra. Betânia dos 
Santos, participou enviando uma 
mensagem de apoio aos 28 mil 
profissionais da Enfermagem de Mato 
Grosso do Sul. 

Toda a programação foi transmitida 
pelo canal do Youtube, que incluiu 
palestras, mini cursos e mesas virtuais, 
do dia 11/05 a 20/05

Para acompanhar o conteúdo pelo 
Canal Coren MS: 
https://www.youtube.com/watch? 
v=Q41GWS5CrF4

Leia a reportagem completa no link

https://www.youtube.com/watch?v=Q41GWS5CrF4&fbclid=IwAR1xpeOa4AlGHCBcJ0ijNN4FsfadPYSVfCZ6uaVtYpVSl4xJJpV8qlBRxDM
http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-dedica-o-mes-a-atividade-de-comemoracao-ao-dia-da-enfermagem_25653.html


ENFERMAGEM MOSTRA A FORÇA E PODER DE 
MOBILIZAÇÃO PARA APROVAÇÃO DO PISO 

SALARIAL NA CÂMARA
 

Uma multidão de profissionais lotou,Uma multidão de profissionais lotou,  
as dependências do plenário daas dependências do plenário da  

Câmara dos Deputados, emCâmara dos Deputados, em  
Brasília(DF), para acompanhar aBrasília(DF), para acompanhar a  

votação do PL 2564/2020, que cria ovotação do PL 2564/2020, que cria o  
Piso Salarial da categoria. A defesaPiso Salarial da categoria. A defesa  

da matéria uniu partidos deda matéria uniu partidos de  
esquerda, de centro e de direitaesquerda, de centro e de direita
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Caravanas de todas as regiões do país 
se deslocaram até Brasília no dia 
(04/05) para acompanhar a votação. 
Manifestações com milhares de pessoas 
vestidas de branco tomaram a capital 
do país. 

"Os profissionais de enfermagem 
clamam por reconhecimento do 
trabalho exercido, inclusive são um dos 
principais geradores de lucros às 
instituições de saúde, portanto, a 
implantação do Piso Salarial deveria ser 
imediata”, cobra o presidente do 
Conselho Regional de Enfermagem de 
Mato Grosso do Sul (Coren-MS), Dr. 
Sebastião Duarte. 

O PL 2564 estabelece piso salarial de R$ 
4.750 para enfermeiras e enfermeiros, 
70% desse valor para técnicas e técnicos 
e 50%, para auxiliares e parteiras. Hoje, 
existem 1,1 milhão de profissionais da 
ciência do cuidado na linha de frente.
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*Plenário vota PEC 11/2022 que 

dá segurança jurídica

A Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 11/2022, que indica a fonte de 
recurso para o Piso Salarial da 
Enfermagem, será votada no dia 02/06, 
pelos líderes do partido. 

 Ela deve resolver entraves jurídicos do 
Projeto de Lei (PL 2564/2020) aprovado 
pela Câmara dos Deputados e também 
pelo Senado, que prevê o pagamento 
do piso salarial à categoria.

Durante visita a Maringá, no Paraná, no 
dia (11/05), o presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que deverá sancionar o PL 
2564/2020, que cria o piso da 
enfermagem. 

 “Não vou falar das consequências. O 
Congresso é responsável, aprovou lá e 
eu tenho 15 dias para sancionar ou 
vetar. A diretriz que eu dei é pra 
sancionar. Vamos ver como se 
manifesta cada ministério para eu 
tomar a decisão. Mas a ordem que eu 
dei é pra sancionar”. 

 
*Presidente da república diz que 

vai sancionar o PL 2564/2020 

Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/enfermagem-mostra-a-forca-e-poder-de-mobilizacao-para-aprovacao-do-piso-salarial-na-camara_25671.html


DOURADOS PASSA A TER SUBSEÇÃO DO 
COREN-MS COM IMÓVEL PRÓPRIO

 A cidade é primeira do interior de Mato Grosso do Sul a receber umaA cidade é primeira do interior de Mato Grosso do Sul a receber uma  
subseção do Coren-MS em 1991. Depois de diversas mudanças desubseção do Coren-MS em 1991. Depois de diversas mudanças de  
endereços, o novo local significa o fortalecimento da Enfermagemendereços, o novo local significa o fortalecimento da Enfermagem  

na região e economia com o fim no pagamento de aluguelna região e economia com o fim no pagamento de aluguel

No dia do Enfermeiro, 12 de maio, o Conselho Regional de Enfermagem de Mato 
Grosso do Sul (Coren-MS) inaugurou a sede própria da subseção de Dourados, 
que passa a funcionar na Rua Hilda Bergo Duarte, nº 959, Vila Planalto. O imóvel foi 
adquirido por meio do Cofen. No evento de inauguração estiveram presentes os 
conselheiros e servidores do Coren-MS, profissionais da enfermagem e 
representantes de universidades.

O presidente do Coren-MS, Dr. Sebastião Duarte, valoriza que após muitas idas e 
vindas de Brasília-DF foi possível a compra do imóvel. Ele agradeceu aos Sr. 
Cleberson Paião e Dr. Rodrigo Teixeira e demais conselheiros, por não terem 
deixado de medir esforços e irem atrás de recursos para que a subseção de 
Dourados tenha "a casa própria".

"Hoje, contamos 28 mil profissionais em Mato Grosso do Sul, mas 50% estão 
inadimplentes. Então, autarquia sobrevive de recurso escasso. Temos encargos 
obrigatórios por lei, tivemos que ir atrás de recursos, que foi aprovado e permitido 
estar aqui para inaugurarmos", reforçou. 
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Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/dourados-passa-a-ter-subsecao-do-coren-ms-com-imovel-proprio_25718.html


COREN-MS 
INAUGURA 

SUBSEÇÃO COM 
IMÓVEL PRÓPRIO 
EM TRÊS LAGOAS

 
 Três Lagoas possui aTrês Lagoas possui a  

subseção desdesubseção desde  
agosto de 2019. O localagosto de 2019. O local  
já teve dois endereçosjá teve dois endereços  
diferentes em poucodiferentes em pouco  
mais de três anos demais de três anos de  
funcionamento. Suafuncionamento. Sua  

sede definitivasede definitiva  
representa um espaçorepresenta um espaço  

mais amplo emais amplo e  
confortável paraconfortável para  
atendimento dosatendimento dos  

profissionaisprofissionais

Assim como em Dourados, Três Lagoas passa a ter imóvel próprio na subseção 
do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS). No dia 
do Técnico (a) e Auxiliar de Enfermagem, 20 de maio, marcou a inauguração do 
novo espaço e o encerramento da 10ª Semana da Enfermagem. 

O imóvel de Três Lagoas adquirido com recurso do Cofen funciona na Rua Dr. 
Munir Thomé, nº 2706, Jardim Alvorada, contém salas de atendimento, 
recepção, setor fiscalização, sala de reunião, anfiteatro e plenária. À noite de 
celebração houve o corte da fita da fachada do novo prédio, acompanhada de 
uma queima de fogos e descerramento da placa de inauguração. 

O presidente do Coren-MS, Dr. Sebastião Duarte, reforçou a satisfação de levar 
subseção para Três Lagoas, importante cidade da região leste de MS. Um 
compromisso de gestão, alcançada 2019, que beneficia cerca de 3 mil 
profissionais, por oferecer todos os serviços disponíveis na sede e na subseção 
de Dourados.
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Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/coren-ms-inaugura-subsecao-com-imovel-proprio-em-tres-lagoas_25751.html


ENFERMAGEM MOSTRA A FORÇA E POD
MOBILIZAÇÃO PARA APROVAÇÃO DO

SALARIAL NA CÂM

Uma multidão de profissionais lotou,Uma multidão de profissionais lotou,  
as dependências do plenário daas dependências do plenário da  

Câmara dos Deputados, emCâmara dos Deputados, em  
Brasília(DF), para acompanhar aBrasília(DF), para acompanhar a  

votação do PL 2564/2020, que cria ovotação do PL 2564/2020, que cria o  
Piso Salarial da categoria. A defesaPiso Salarial da categoria. A defesa  

da matéria uniu partidos deda matéria uniu partidos de  
esquerda, de centro e de direitaesquerda, de centro e de direita
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O plenário do Conselho Regional de
Enfermagem de Mato Grosso do Sul 
(Coren-MS) aprovou, no dia (19/05), 
a abertura do rito de interdição ética 
na Maternidade Cândido Mariano, 
diante de ilegalidades e 
irregularidades relacionadas ao 
deficit profissionais.

Há cinco anos, o Conselho solicita 
providência aos gestores da 
maternidade para adequação no 
número de profissionais de 
enfermagem para assistência 
segura a binômio mãe-bebê. 

No entanto, por não ter sido 
solucionado o deficit profissionais 
decidiu-se por instaurar o rito de 
interdição ética conforme a 
Resolução Cofen nº 565/2017.

O Coren-MS entende, que a 
instituição é importante para 
sociedade, e com essa atitude visa 
melhorar assistência muitas vezes 
feitas pelo acompanhante.
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O Plenário do Conselho Regional 
de Enfermagem de Mato Grosso 
do Sul (Coren-MS) esteve 
reunido para deliberação da 482ª 
Reunião Ordinária de Plenária 
(ROP).

Nos dias (19/05) e (20/05) foram 
debatidos a instauração de 
interdição ética, demandas do 
conselho e analise de 
solicitações de profissionais 
sobre isenção de anuidades. 

O encontro ocorreu no imóvel 
próprio da nova subseção de Três 
Lagoas, localizada na Rua Munir 
Thomé, 2706, Jardim Alvorada.

Conforme o presidente do Coren-
MS, Dr. Sebastião Duarte, as idas 
a Três Lagoas devem ocorrer 
mais vezes por conta da 
demanda e permitir proximidade 
aos profissionais.

Subseção de Três 
Lagoas é batizada com 
a realização 482° ROP

 

PLENÁRIO DO COREN-MS 
APROVA RITO DE 

INTERDIÇÃO ÉTICA NA 
MATERNIDADE CÂNDIDO 

MARIANO EM CAMPO 
GRANDE

 
 

ENTENDA

Art. 2º, a Interdição ética é 
definida como a suspensão do 
exercício profissional quando 
as condições em que a 
assistência de enfermagem é 
prestada colocam em risco a 
vida dos usuários e/ou da 
equipe de enfermagem, 
quando no local de trabalho 
não existirem condições 
mínimas para a prática segura 
das ações de enfermagem

Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/plenario-do-coren-ms-aprova-rito-de-interdicao-etica-na-maternidade-candido-mariano-em-campo-grande_25741.html


“NÃO DEVE SE JOGAR A CULPA NO 
PROFISSIONAL SOBRE RECURSO DO PISO 

SALARIAL”, DEFENDE O PRESIDENTE COREN-MS 
 
 

O Piso Salarial da Enfermagem foi tema em debate do Balanço daO Piso Salarial da Enfermagem foi tema em debate do Balanço da  
Manhã, da TV MS Record, na manhã de quarta-feira (11/05)Manhã, da TV MS Record, na manhã de quarta-feira (11/05)

O presidente do Coren-MS, Dr. Sebastião Duarte, defendeu que não se deve se 
jogar a culpa dos profissionais a origem do recurso para pagamento do novo
salário dos enfermeiros (as), técnicos (as) e auxiliares de enfermagem, além 
das parteiras.

“De fato é uma necessidade dos profissionais de enfermagem, que são 
profissionais essenciais da sociedade. Existe precarização acelerada nos 
salários. Muitos têm abandonado a profissão, inclusive, por não conseguir 
manter apenas um emprego. Outros possui dois ou três empregos isso tem 
acarretado danos a saúde. Busca-se há mais de 20 anos política que possa 
melhorar esse segmento, uma delas, é Piso Salarial”, disse em entrevista em 
estúdio. 

“A gente confia na vontade política e na sequência deste encaminhamento do 
projeto, que agora aguarda sanção presidencial. Mas de fato foi condicionado 
informar a fonte de recurso. Mas não deve se jogar a culpa no profissional da 
enfermagem. Pelo ao contrário ele precisa ser zelado. Nós somos hoje 60% da 
forma de trabalho no SUS”, cobrou.
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Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/nao-deve-se-jogar-a-culpa-no-profissional-sobre-recurso-do-piso-salarial-disse-presidente-coren-ms-em-entrevista-a-tv-ms-record_25706.html


HOSPITAL REGIONAL 
DE PONTA PORÃ 

PROMOVE 
PALESTRAS QUE 

REÚNEM 
PROFISSIONAIS DA 

ENFERMAGEM
A abertura contou a palestraA abertura contou a palestra  
do presidente do Conselhodo presidente do Conselho  

Regional de Enfermagem deRegional de Enfermagem de  
Mato Grosso do Sul (Coren-Mato Grosso do Sul (Coren-  

MS), Dr. Sebastião Duarte,MS), Dr. Sebastião Duarte,  
sobre “Avanços e conquistassobre “Avanços e conquistas  
no exercício profissional dano exercício profissional da  

enfermagem”enfermagem”

Palestras e homenagens 
integraram a programação, que 
teve início no dia (16/05) e encerrou 
no dia (19/05). O evento é 
organizado pela direção 
administrativa, gerência de 
enfermagem e coordenadores do 
Hospital Regional de Ponta Porã 
com o apoio do Coren-MS. 

A Semana da Enfermagem é 
considerada o maior evento da 
categoria em Ponta Porã. O objetivo 
é unir os profissionais de 
enfermagem, além de reconhecer o 
trabalho da enfermagem na região. 
Além do presidente do Coren-MS 
prestigiaram a abertura os 
conselheiros Dr. Rodrigo Teixeira, 
Dr. Fábio Roberto Hortelan, e Sr. 
Cleberson Paião. 
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Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/hospital-regional-de-ponta-pora-promove-palestras-que-reunem-profissionais-da-enfermagem_25736.html


PROFISSIONAIS RECEBEM HOMNAGENS DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS

DA ENFERMAGEM

1
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Na noite do dia (26/05), uma justa 
homenagem ocorreu para equipe de 
Enfermagem da Secretaria Municipal de 
Saúde (Sesau), em uma cerimônia 
realizada no Teatro Glauce Rocha, em 
Campo Grande, onde 129 profissionais 
das unidades de saúde e setores da 
secretaria receberam condecorações e 
certificados de honra ao mérito. 

No mês de maio é celebrado o Mês da 
Enfermagem, dia 12, é o Dia do 
Enfermeiro (a), e no dia 20, é o Dia do 
Técnico (a) e Auxiliar de Enfermagem.
O presidente do Conselho Regional de 
Enfermagem de Mato Grosso do Sul 
(Coren-MS), Dr. Sebastião Duarte, 
destaca o desempenho dos
profissionais como papel essencial na 
Saúde e que deve ter o o protagonismo 
exaltado. 

Graças a atuação dos profissionais de 
enfermagem, Campo Grande foi 
reconhecida nacionalmente como 
referência no enfrentamento da 
pandemia e na vacinação. Verdadeiros 
guerreiros e guerreiras da linha de
frente.

A Rede Municipal de Saúde conta com 1,4 mil profissionais deA Rede Municipal de Saúde conta com 1,4 mil profissionais de  
enfermagem, sendo 505 enfermeiros, 928 técnicos deenfermagem, sendo 505 enfermeiros, 928 técnicos de  

enfermagem e quatro auxiliares de enfermagemenfermagem e quatro auxiliares de enfermagem

Leia a reportagem completa no link

http://ms.corens.portalcofen.gov.br/profissionais-da-rede-municipal-recebem-homenagens-no-mes-da-enfermagem_25784.html

