
COREN-MG visita 
COREN-SP para troca 
de experiências
Uma comitiva do COREN-MG este-
ve em São Paulo, em março, para co-
nhecer os laboratórios de simulação 
realística do COREN-SP Educação e 
os Terminais de Auto-atendimento do 
Conselho paulista, desenvolvidos com 
tecnologia própria. 
O vice-presidente da autarquia mineira, 
Lúcio José Vieira, a conselheira Luce-
mar Sacchetto Guimarães de Oliveira e 
a bibliotecária Meissane Andressa da 
Costa conheceram toda a estrutura do 
COREN-SP, além de alguns dos pro-
jetos desenvolvidos. “Queremos levar 
bons exemplos do uso do dinheiro pú-
blico e a expertise do COREN-SP, ofe-
recendo em troca nossa experiência em 
projetos como a gestão de documen-
tos”, destacou a bibliotecária, sobre a 
troca de experiências.

O laboratório de simulação realística do 
COREN-SP Educação encantou os visitantes 
mineiros
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Programa de Educação 
Permanente é oportunidade 
de aprimoramento

O Programa de Educação Perma-
nente do COREN-SP ampliou sua 
atuação para todo o estado de São 
Paulo. Desde janeiro, uma série 
de atividades é oferecida, gratuita-
mente, no interior e litoral, além da 
Capital, enfocando aspectos éticos, 
técnicos e científicos da profissão. 
O Programa está sendo desenvol-
vido, bimestralmente, nas cidades 
de Araçatuba, Campinas, Marília, 
Presidente Prudente, Ribeirão Pre-
to, Santos, São José do Rio Preto e 
São José dos Campos. A quarta eta-
pa será realizada em julho e agosto. 
Entre os temas que já foram abor-
dados estão: Princípios no Manejo 

do Tratamento de Feridas; Siste-
matização da Assistência de Enfer-
magem em Oncologia; Atualização 
da Enfermagem na Hemodinâmica; 
Imunização - Atualização do Novo 
Calendário Vacinal; A Enferma-
gem frente ao Cuidado em Saúde 
Mental; Atuação de Enfermagem 
na Unidade de Cuidado Intensivo 
Adulto; Atuação de Enfermagem na 
Sepse Neonatal e A Enfermagem e 
os Primeiros Cuidados ao Paciente 
Ostomizado. 
Acompanhe a programação no site 
do COREN-SP (www.coren-sp.
gov.br/programa-educacao-per-
manente). Participe!

Enfermeira Miriam de Almeida Andrade fala, em Santos, sobre Atendimento Humanizado
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COREN-SP e CGU promovem curso sobre contratos administrativos

O COREN-SP promoveu, em março, em parceria com a 
CGU (Controladoria Geral da União), o curso “Gerencia-
mento e Fiscalização de Contratos Administrativos”. O 
treinamento beneficiou cerca de 100 funcionários do CO-
REN-SP (sede e subseções), além de servidores de Corens 
de outros estados e de representante do COFEN – Conselho 
Federal de Enfermagem. 

O curso foi organizado com a intenção de aprimorar o co-
nhecimento dos profissionais que lidam diretamente com a 
execução e fiscalização de contratos. “O objetivo é fornecer 
ferramentas para que os contratos sejam cumpridos de forma 
otimizada e dentro da legalidade, deixando isso como um 
dos legados da atual gestão ao COREN-SP”, destacou o pre-
sidente do COREN-SP, Mauro Antônio Pires Dias da Silva.

COREN-SP participa de passeata pelas 30 horas 
na Avenida Paulista

O COREN-SP abraçou a causa das 30 
horas e invadiu a Avenida Paulista, em 
São Paulo, no dia 14 de março, junto 
com profissionais de Enfermagem de 
várias partes do Brasil. A passeata, que 
teve concentração no vão do MASP, 
foi pela votação e aprovação do PL 
2295/2000, que institui a jornada de 30 
horas semanais para a categoria e há 14 
anos tramita no Congresso Nacional.
Mesmo após uma forte chuva, a mo-
bilização se estendeu até a noite, ter-
minando na Praça Roosevelt, no Cen-
tro. Organizado pelo Fórum Nacional 
30 horas Já!, o ato público, chamado 
“Enfermagem Vem pra Rua”, reuniu 
milhares de profissionais, além de in-
tegrantes da sociedade civil sensíveis 
à causa. A manifestação teve apoio do 
Sistema Cofen/Corens, sindicatos e as-
sociações de todo o país.

O COREN-SP marcou presença na passeata que percorreu a Avenida Paulista até a Praça 
Roosevelt

Ariadne da Silva Fonseca (ABEn/ SP), Ângela Maria Alvarez (ABEn Nacional); Donato José 
Medeiros (Primeiro-secretário/ COREN-SP) e Mauro Pires Dias da Silva (pres./COREN-SP)
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COREN-SP discute 
sistematização da 
assistência com 
coordenadores do SAMU

Audiência na Alesp discute a 
formação dos profissionais da 
saúde

O COREN-SP reuniu coordenadores do 
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência) de vários municípios do Estado, 
no dia 13 de março, para discutir o dimen-
sionamento de pessoal e a Sistematização 
da Assistência em Enfermagem (SAE) no 
atendimento pré-hospitalar. O encontro, 
realizado na sede do Conselho, na Capital, 
contou com a participação de profissionais 
dos municípios de Botucatu, Guarulhos, 
Mauá, Santo André, São Bernardo do Cam-
po, São Vicente e São Paulo. Além do pre-
sidente do COREN-SP, Mauro Antônio Pi-
res Dias da Silva, participaram da reunião o 
Primeiro-secretário Donato José Medeiros, 
a gerente de Fiscalização Viviane Camargo 
dos Santos e a chefe da Fiscalização, Mo-
nique Cavenaghi.

O COREN-SP participou de audiência pública na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo (Alesp), em 18 de março, para 
discutir a qualidade da formação dos profissionais de saúde e os 
instrumentos que o Estado pode mobilizar para garantir a melhoria 
dessa formação. O encontro, coordenado pelo médico e deputado 
estadual Carlos Neder (PT), teve apoio do “Fórum dos Conselhos e 
Atividades Afins da Saúde”.
Durante sua explanação, o presidente do COREN-SP, Mauro Antô-
nio Pires Dias da Silva, criticou a ausência de um representante do 
Ministério da Educação (MEC) e concordou com a posição defendi-
da pelo Cremesp sobre a realização de um exame de proficiência que 
avalie a qualidade dos cursos oferecidos. “Pode não resolver toda 
a questão, mas vai fazer com que a população sofra menor grau de 
risco. Precisamos romper o ciclo paternalista, no qual a instituição 
finge que ensina e o aluno finge que aprende”, analisou.

O presidente do COREN-SP, Mauro Antônio Pires Dias da Silva, em discurso na 
Assembleia Legislativa

Profissionais de SP, SBC, Santo André , Guarulhos, 
Mauá, São Vicente e Botucatu participaram da 
reunião
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COREN-SP discute a 
questão da segurança nas 
unidades de Guarujá

COREN-SP empossa 73 
novas Comissões de Ética 
em todo o Estado

O COREN-SP participou de reunião, no final de fevereiro, 
com cerca de 70 profissionais de Enfermagem da cidade de 
Guarujá, no litoral paulista. O encontro, que mobilizou tam-
bém o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, foi 
motivado pelos vários casos de ameaças e agressões a servido-
res, registrados desde o início do ano.
O conselheiro Luciano da Silva, da Comissão de Relações Ins-
titucionais (CRI) do COREN-SP, e a presidente do Sindicato 
dos Servidores, Marcia Rute Daniel Augusto, ouviram dos 
servidores queixas sobre as dificuldades para o exercício pro-
fissional, geradas por falta de pessoal, segurança e estrutura.

O COREN-SP deu posse, no primeiro semestre deste ano, a 73 
novas Comissões de Ética de Enfermagem (CEE), em diversas 
regiões do estado. 
Delegadas pelo Conselho Regional de Enfermagem e for-
madas por profissionais que atuam nas próprias instituições 
onde estão instaladas, as Comissões de Ética atuam de modo 
preventivo, com o objetivo de preservar a segurança do pa-
ciente. “Muitas questões podem ser trabalhadas e resolvidas 
internamente nas comissões de ética. A conciliação vem com 
uma boa conversa”, ressalta a vice-presidente do COREN-
-SP, Fabíola de Campos Braga Mattozinho. 

Alunos de Marília criam Sociedade Científica sobre SAE

A conselheira Marcília Rosana Criveli Bonacordi Gon-
çalves, das Câmaras Técnicas do COREN-SP, esteve em 
Marília para participar do 1º Simpósio anual da Sociedade 
Científica de Ampliação da Sistematização de Enfermagem 

– SOCIASE, fundada em março de 2013 por um grupo de 
estudantes do curso de Enfermagem da Famema (Faculdade 
de Medicina de Marília). O objetivo da Sociedade é oferecer 
espaço e oportunidade para o aprofundamento do conheci-
mento em Enfermagem, por meio da troca de experiências 
e desenvolvimento de pesquisas sobre a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE). 
“A formação para utilização da SAE como ferramenta do 
processo de trabalho do enfermeiro passa também pela 
aproximação dos órgãos legisladores e Conselhos de Pro-
fissionais de Enfermagem”, explicou a professora Fernanda 
Siqueira. Ao contrário de outras sociedades acadêmicas de 
estudo e pesquisa, a iniciativa de fundar a SOCIASE par-
tiu dos próprios estudantes. A presidência da Sociedade e 
o corpo gestor são constituídos por alunos da Famema, que 
contam com a assistência de professores e enfermeiros. 

Conselheira Marcília Gonçalves, à esquerda, ao lado de alunos e pro-
fessores em reunião da SOCIASE
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