
Todo final de ano pede uma avaliação, uma pau-
sa para reflexões sobre os objetivos alcançados 
e os desafios que ainda precisam ser enfrenta-

dos. Ampliar essa análise e fazer uma breve retros-
pectiva destes três anos como presidente da gestão 
2012-2014 é uma necessidade e também um desejo.
Formada por um grupo de profissionais que tinha em 
comum a vontade política da renovação de ideias e 
projetos, a gestão 2012-2014 foi eleita como Chapa 3 
“Oposição com Participação”.  Após um conturbado 

processo eleitoral, assumimos a gestão, empenhados na construção coletiva de propostas, 
fundamentada em três eixos: Valorização da Enfermagem, Organização e Fortalecimento 
profissional e Transparência na gestão.
Com o objetivo de valorizar a categoria, participamos ativamente da luta pela aprovação do 
PL das 30 horas, cobrando engajamento dos deputados, em Brasília, e também oferecendo 
apoio técnico aos profissionais que atuam na rede pública, para que a redução da jornada 
fosse realidade nos municípios paulistas. 
Aprimoramos o trabalho da fiscalização, que ganhou caráter educativo ao auxiliar os pro-
fissionais a organizarem o serviço, por meio de oficinas de dimensionamento de pessoal. 
A criação de quatro novas subseções do COREN-SP – Botucatu, Guarulhos, Itapetininga 
e Santo André - também facilitou a atuação dos fiscais.
A defesa da imagem e da identidade do profissional de Enfermagem perante a opinião 
pública foi uma prioridade nossa e, nesse intuito, promovemos campanhas e produzimos 
o documentário “Enfermagem: diálogos na primeira classe”. Criamos, também, os pro-
gramas Conselheiro Ouvidor, que vai até o local de trabalho do profissional, e Ingressa 
Coren, que percorre as instituições de ensino para familiarizar o futuro enfermeiro com a 
área, ainda na formação.
Cientes da importância da qualificação para o fortalecimento profissional, organizamos 
o 1º Congresso Paulista do COREN-SP, reestruturamos o COREN-SP Educação, ofere-
cendo atividades gratuitas de aprimoramento em todo o estado, além de promovermos 
seminários, como o de Ética e o da Zona Leste.
A transparência foi o fio condutor da nossa gestão, com prestação de contas periódicas, 
criação de novas Câmaras Técnicas, reestruturação e ampliação no número de unidades de 
10 para 16 - incluindo as quatro novas subseções, os dois NAPES, a sede e o COREN-SP 
Educação -, medida que encurtou distâncias e aproximou o Conselho da Enfermagem. 
Isso tudo com as contas saneadas: encerramos a gestão deixando em caixa mais de R$ 20 
milhões, cenário bem diferente do que encontramos há três anos, quando havia um déficit 
de mais de R$ 10 milhões.
O investimento em tecnologia, com a maior oferta de serviços online, e a instalação dos 
terminais de autoatendimento, merecem destaque, assim como nosso empenho na divul-
gação de notícias de interesse do profissional nas mídias sociais, boletins digitais e aqui na 
Enfermagem Revista.
Todo este trabalho será consolidado com a gestão 2015-2017, da qual farei parte e a qual 
terá como desafios uma maior articulação política da categoria, a aprovação do PL das 30 
horas e do piso para a Enfermagem, pois acreditamos que a melhoria da qualidade de vida 
não se resume apenas à redução da jornada. 
Um novo modelo de gestão foi estabelecido. Temos a honra de representar uma das maio-
res categorias profissionais deste país – somos mais de 420 mil inscritos – e a missão de 
torná-la cada dia mais forte, unida e orgulhosa de si. 
Unir, participar e avançar é o nosso lema!
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