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Também entre em contato através 
de nossas redes sociais:
twitter.com/corensaopaulo
facebook.com/corensaopaulo
br.linkedin.com/in/corensaopaulo
google.com/+corensp

Para receber a revista atualize seu 
endereço no site do COREN-SP 
www.coren-sp.gov.br

“Acabo de ler a matéria Enferma-
gem sem Fronteiras, da Revista do 
COREN. Para mim, foi de grande 
importância, pois tenho o objetivo 
de trabalhar na organização MSF 
desde criança. Sou Técnica de En-
fermagem há 6 anos e Enfermeira 
há 1 ano. Fiz a graduação justamen-
te para poder entrar na organização. 
Agora, é buscar o aprimoramento 
contínuo para, um dia, poder alcan-
çar o meu objetivo!”
Evelyn Juliana de Oliveira 

Enfermeira – COREN-SP 279.408

eR: Agradecemos e também parabe-
nizamos pelo exemplo e pela vontade 
de cuidar das pessoas em regiões com 
grande necessidade.

“Gostaria muito de agradecer pela 
revista do COREN. Recebi ontem 
e já a li toda. Está linda, o novo for-
mato, a visão mais universal da En-
fermagem Sem Fronteiras. Nota 10! 
Sou mestranda em Enfermagem, fiz 
uma atividade que foi muito aprecia-
da pela minha docente. Envio, para 
apreciação e possível publicação na 
revista do COREN. Parabéns pelo 
trabalho do COREN, sejam firmes 
nessa direção de transparência!”
Rosiane Aparecida de Melo

Enfermeira – COREN-SP 174.065

eR: A redação agradece e deseja que 
você continue prestigiando a publicação.
Seu material será analisado.

Errata
Diferente do publicado no infográfi-
co da página 43 da edição nº 3 (Jan-
Mar/2013), o público alvo do curso 
ATCN (Advanced Trauma Care For 
Nurses) são enfermeiros e o público-
alvo do PHTLS (Prehospital Trauma 
Life Supoort) são quaisquer profissionais 
envolvidos na área da saúde, inclusive 
administradores.

“Morei em São Paulo e agora moro 
no Rio de Janeiro, sinto falta de re-
ceber a revista em casa e de suas 
matérias super interessantes. Se for 
possível, eu gostaria de receber a 
revista do COREN-SP.”
Cilene Souza

Técnica de enfermagem - COREN-SP 592931

eR: Por conta de custos e transpa-
rência, a revista é regularmente en-
viada para os profissionais inscritos 
em São Paulo, mas você pode baixar 
a versão em pdf na íntegra no portal 
www.coren-sp.gov.br para leitura em 
computadores e dispositivos móveis.

“Parabéns pela Newsletter, está 
fantástica!”
Ricardo Mendes dos Santos

Enfermeiro – COREN-SP 84.061

eR: Agradecemos e sugerimos tam-
bém que nos acompanhe nas redes 
sociais. Lá sempre há debates inte-
ressantes sobre temas pertinentes à 
Enfermagem: facebook.com/corensa-
opaulo, twitter.com/corensaopaulo.

“Gostaria de participar em artigos ou 
comentários técnicos em sua revista. 
Acredito que posso contribuir com os 
leitores com assuntos interessantes.”
Lucila Medeiros Minichello de Sousa

Enfermeira – COREN-SP 132.841

eR: Envie o conteúdo para o e-mail 
revista@coren-sp.gov.br que ele será 
avaliado. Como a Enfermagem Revis-
ta não é uma publicação acadêmico-
científica, o formato mais adequado 
é o de artigo de opinião ou de com-
partilhamento de experiências, com o 
máximo de 9 mil caracteres (incluin-
do espaços).

Envie sua opinião para:

revista@coren-sp.gov.br 

ou

Gerência de Comunicação/

COREN-SP

Al. Ribeirão Preto, 82

Bela Vista

São Paulo-SP – CEP 

01331-000
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