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Acompanhe o COREN-
SP nas redes sociais:
facebook.com/corensaopaulo 
twitter.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

Errata
Na edição nº 05, página 23, a 
Lei de reforma psiquiátrica foi 
veiculada como Lei 10.261 de 
2011, sendo que o correto é Lei 
10.216 de 06 de Abril de 2001.

“Parabenizo o COREN-SP pela exce-
lente organização e ótima acolhida do 
3º Seminário de Comissão de Ética de 
Enfermagem, realizado em São Paulo, 
em dezembro. Os temas abordados fo-
ram excelentes!”
Amarilis Mouco
Enfermeira – COREN-SP 017971

eR: Agradecemos a mensagem. Uma 
das nossas missões é disseminar cada vez 
mais conhecimento para a classe da En-
fermagem. Veja, nesta edição, alguns mo-
mentos do encontro realizado no Hospital 
Israelita Albert Einstein.

“Agradeço a oportunidade de disponi-
bilizar vagas de trabalho no Portal do 
COREN-SP e parabenizo o órgão pela 
parceria e incentivo na busca de profis-
sionais qualificados”. 
Felipe Lima
Diretor Administrativo do Residencial Vida 
Plena

eR: Agradecemos a mensagem. Profissio-
nais de Enfermagem, fiquem sempre aten-
tos à pagina Oportunidades de Trabalho 
no site do COREN-SP: 
www.coren-sp.gov.br/oportunidades-de-
-trabalho

“Vivendo em uma era onde uma enorme quantidade de lixo circula indiscriminada-
mente nas mídias (revistas, jornais, internet etc.), fica difícil encontrar conteúdo de 
leitura que tenha alguma essência. Porém, sou forçado a admitir que a publicação 
nº 5 do COREN-SP atende as minhas expectativas, sobretudo no artigo ‘Reflexão 
sobre Doenças Ocupacionais’”. 
Eder Ferreira da Silva
Auxiliar de Enfermagem – COREN-SP 709072. Aluno do 7º semestre da Enfermagem da FASM

eR: Ficamos felizes por contribuir. Acompanhe também as notícias do COREN-SP nas 
redes sociais: Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn.

“Muito boa a matéria sobre a formação dos profissionais de enfermagem, publi-
cada na edição passada da revista (“Problemas além dos Muros da Escola”). In-
felizmente essa é a realidade. Concordo que se estabeleça uma avaliação para os 
recém-formados e que a mesma seja obrigatória para todas as graduações na área 
da Saúde, pois o problema da assistência é geral. Gostaria, ainda, que estudassem a 
possibilidade de criação de um prédio do COREN-SP, com cursos, em Guarulhos”.
Adala Rodrigues Xavier dos Santos
Auxiliar de Enfermagem – COREN-SP 673446

eR: Nossa missão é contribuir para a melhoria da qualidade da assistência prestada. A 
redação agradece a mensagem e espera que você continue prestigiando a nossa publica-
ção. Sobre a criação de uma Subseção em Guarulhos, a previsão é de inauguração ainda 
neste trimestre. 

Envie sua opinião para: revista@coren-sp.gov.br ou 
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