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Erratas:
1. Na última edição da Enfermagem em Revista, na seção “Notas e Informações”, pág. 6, o esquema de vacinação 
contra o HPV, adotado pelo Ministério da Saúde, foi descrito de forma incorreta. São, na verdade, 6 meses entre 
a primeira e segunda dose e 60 meses (5 anos) entre a segunda e terceira dose.

2. Na última edição da Enfermagem em Revista, na matéria “Municipalização é alternativa”, pág.22, foi 
publicado que os técnicos e os auxiliares de enfermagem de Guarujá não tinham aderido à jornada de 30 
horas. Na realidade, houve mudança de regime dos funcionários públicos municipais, de CLT para Regime 
Jurídico Único, e a jornada foi unificada, por categoria, tendo como critério a carga horária em que a maioria 
dos funcionários trabalhava antes da mudança do regime. Com isso, os enfermeiros foram unificados na jornada 
de 30 horas semanais, os técnicos na de 40 horas e os auxiliares em 36 horas. ‘Foi mero acaso’, como explicou 
o Técnico de Enfermagem Alexandre Santos de Brito, presidente da comissão de Enfermagem do Guarujá.

“O sucesso do Congresso foi garantir 
uma comunicação eficiente, mediante 
várias apresentações. O grande conte-
údo acadêmico trouxe a excelência em 
recursos visuais e o foco na informação 
real. Parabéns a toda equipe envolvida 
neste evento”.
Estela Maria de Almeida Silva e Mello 
Enfermeira – COREN-SP 35.458
Hospital Municipal Dr. Mário Gatti - Prefeitu-
ra Municipal de Campinas - SP 

eR: Agradecemos a mensagem e ficamos 
felizes em saber que o Congresso cumpriu 
o seu papel.

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

Lendo a matéria “Municipalização é a Alternativa” percebi que minha cidade não 
foi citada, portanto achei importante mencionar que o município de Itu, através 
de uma lei municipal, possui jornada de 30h para a Enfermagem desde janeiro de 
2013, sendo um dos pioneiros no reconhecimento da nossa categoria.
Lucimar Candeia Camargo
Enfermeira – COREN-SP 222.394

eR: Agradecemos a mensagem e aproveitamos para destacar que em 10% dos municípios 
do Estado de São Paulo a jornada exclusiva de 30h semanais já é realidade, conquistada 
graças a luta dos profissionais e ao bom senso das autoridades locais. O COREN-SP tem 
se empenhado, por meio da Comissão de Relações Institucionais, para aumentar esse nú-
mero, oferecendo auxílio técnico às comissões municipais e atuando como mediador junto 
aos gestores.

O Congresso foi excelente! Muito vá-
lido, mesmo! Adorei os palestrantes. 
Gostei até do formato do encontro, em 
quatro dias, porque pela quantidade 
de informações, se ele tivesse sido mais 
compacto, teria ficado cansativo. 
Maria Heloisa Tavares Bariani
Enfermeira - COREN-SP 119.625 

eR: Ficamos felizes por contribuir. Uma 
das prioridades do COREN-SP tem sido 
a valorização da categoria e acreditamos 
que o investimento na atualização profis-
sional é uma importante iniciativa para 
atingir esse objetivo.
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