
Duas representantes do COREN-SP foram empossadas como con-
selheiras do CONED-SP – Conselho Estadual de Políticas Sobre 
Drogas, em 28 de agosto, em cerimônia presidida pela secretária 
estadual da Justiça e Defesa da Cidadania, Eloisa de Sousa Arru-
da. A enfermeira Maria Isabel Ribeiro de Campos assumiu como 
conselheira titular e a enfermeira Marcília Bonacordi Gonçalves, 
conselheira titular do COREN-SP, como suplente.  
O CONED tem 48 membros e o objetivo de contribuir para a ela-
boração de políticas públicas para redução da oferta e da demanda 
de drogas no estado de São Paulo, além da articulação de progra-
mas de prevenção e tratamento.

COREN-SP e Ministério Público assinam Termo de 
Cooperação Técnica

O COREN-SP e o Ministério Público do Estado de São Paulo 
assinaram, em 24 de setembro, na capital, Termo de Cooperação 
Técnica. O documento prevê a colaboração, entre os dois ór-
gãos, na apuração de fatos de interesse comum, troca de material 
bibliográfico e ainda a realização de palestras, cursos e seminá-
rios. O Termo tem duração de cinco anos, podendo ser renovado 
ao final desse período. 
“A aproximação entre o COREN-SP e o MP fortalece ainda 

mais as questões que envolvem a fiscalização e a prática de En-
fermagem em nosso estado”, frisou o presidente do COREN-
-SP, Mauro Antonio Pires Dias da Silva. O procurador-geral de 
Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa, 
também destacou a importância do acordo firmado com o Con-
selho Regional de Enfermagem: “Vi com muita alegria a notícia 
de que celebraríamos esse convênio. O COREN-SP é conhecido 
por ser sério. É a parceria que nos faltava”, declarou.

O Termo de Cooperação foi assinado pelo presidente do COREN-SP, Mauro Dias da Silva (à esq.), e o procurador-geral de Justiça do Estado de São 
Paulo, Márcio Fernando Elias Rosa

A conselheira Marcília Bonacordi Gonçalves, com o presidente do 
CONED, Leonardo Arquimino de Carvalho (ao centro), e o vice, 
Luiz Carlos Rossini
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COREN-SP garante vaga no Conselho Estadual de 
Políticas sobre Drogas
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O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação 
civil pública exigindo que a Prefeitura de Americana e a 
Fundação de Saúde do município (Fusame) contratem 74 

enfermeiros, 83 técnicos e auxiliares de Enfermagem, além 
de outros profissionais como enfermeiro RT e enfermeiros 
para atendimento pré e inter-hospitalar. A ação é embasa-
da, em parte, em fiscalização realizada pelo COREN-SP.
Ajuizada pela Promotoria de Justiça e de Direitos Huma-
nos, a ação foi motivada pela precariedade do Hospital 
Municipal Waldemar Tebaldi. Além do Relatório de Fis-
calização emitido pelo COREN-SP, a ação foi apoiada em 
fiscalizações realizadas pelo CREMESP (Conselho Regio-
nal de Medicina de São Paulo) e pela UVISA (Unidade de 
Vigilância em Saúde), da Secretaria de Estado da Saúde. 
Para o promotor Sérgio Claro Buonamici, autor da ação, 
“é inconcebível que um hospital prejudique um direito da 
população, ignore e descumpra as determinações do CRE-
MESP e do COREN-SP”.

“A abordagem social, técnica e sistêmica das causas dos 
acidentes e incidentes na área da Saúde envolvendo a or- 
ganização do trabalho” foi o tema do 43o Encontro Presen- 
cial do Fórum Acidentes do Trabalho, realizado em 22 de 
outubro, na Câmara Municipal de Piracicaba.
O encontro contou com palestra da vice-presidente do 
COREN-SP, Fabíola de Campos Braga Mattozinho que fa-
lou sobre o método processual utilizado pelo Conselho nos 
casos de acidentes e outros eventos adversos envolvendo 
a atuação de profissionais da Enfermagem. A iniciativa é 
uma parceria da Faculdade de Saúde Pública da Universi-
dade de São Paulo (USP) com a Faculdade de Medicina de 
Botucatu da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Fiscalização do COREN-SP respalda ação civil pública 
contra o município de Americana

COREN-SP participa do 43º Encontro Presencial do Fórum 
Acidentes do Trabalho

A ação foi motivada pela precariedade do Hospital Municipal 
Waldemar Tebaldi

A vice-presidente do COREN-SP, Fabíola de Campos Braga Mattozinho
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Dando sequência ao plano de ampliação e descentralização dos 
serviços, o COREN-SP entregou, entre agosto e outubro, cinco 
novos Terminais de Autoatendimento. Conectados à internet, os 
chamados “totens” permitem atualização de dados cadastrais, 
emissão de certidões, consulta a pareceres técnicos e até impressão 
de boletos, entre outros serviços online do COREN-SP.
Nessa etapa foram contemplados os hospitais: São Vicente de Pau-
lo (Jundiaí), Hospital de Base de São José do Rio Preto, Hospital 
de Câncer de Barretos, Hospital de Base de Bauru e a Santa Casa 
de Ourinhos. Para os profissionais, os “totens” são uma conquista. 
“O terminal facilita o dia a dia”, destaca a gerente de Enfermagem 
do Hospital de Base de Bauru, Taís Estela Rovaris. Além destes, 
já contam com terminais os hospitais Ermelino Matarazzo, Santa 
Joana e Pro Matre, na capital, e a Santa Casa de Santos (Baixada 
Santista). Os equipamentos também podem ser encontrados na 
sede do Conselho, nas subseções e no COREN-SP Educação.

Com mais de 1 mil instituições visitadas em apenas um ano de 
vida, o Projeto Conselheiro Ouvidor segue firme no propósito de 
aproximar o COREN-SP da realidade do profissional de Enfer-
magem. Em agosto, as conselheiras Rosângela de Mello, Adriana 
Machado e Anele Jaraceviskis visitaram o Hospital e Maternidade 
Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da Capital, onde conversa-
ram com enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem.

Na ocasião, as conselheiras esclareceram dúvidas, ouviram su-
gestões e demandas da categoria, além de prestarem informações 
sobre os serviços da autarquia. O projeto também esteve em So-
rocaba, importante polo tecnológico do Estado. Durante três dias, 
os conselheiros Marcus Vinícius Oliveira, Rosangela de Mello, 
Adriana Machado e Vilma Aparecida Rita Antônio percorreram 
o Conjunto Hospitalar de Sorocaba.  

Cinco hospitais do interior recebem Terminais 
de Autoatendimento

Conselheiro Ouvidor aproxima COREN-SP das 
instituições de saúde

O presidente do COREN-SP, Mauro Dias da Silva, durante a entrega do 
Terminal em Jundiaí

Profissionais do Hospital de Base de Rio Preto testam o Terminal de 
Autoatendimento
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As conselheiras Anele Jaraceviskis, Rosângela de Mello (à esq.) e Adriana Machado (à dir.) com profissionais de Enfermagem de Vila Nova Cachoeirinha
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Com o objetivo de valorizar a categoria, o COREN-SP tem par-
ticipado ativamente da luta pelas 30h nos municípios paulistas, 
orientando os grupos de trabalho formados para discutir o assunto. 
Em alguns, a redução da jornada tornou-se realidade e em outros 
as negociações avançam.
Em Presidente Epitácio, a jornada de 30 horas para a Enferma-
gem foi aprovada, em outubro, por unanimidade, pela Câmara 
de Vereadores. Os conselheiros Lucinéa Mesquita e Luciano 
da Silva acompanharam a votação, junto com profissionais de 
Enfermagem da rede municipal. A categoria aguarda, agora, a 
sanção do prefeito.
Em Araras, na região de Campinas, a autarquia se reuniu com ve-
readores e representantes da Enfermagem, no início de outubro. 

Também em outubro, a Câmara Municipal de Botucatu emitiu 
uma moção de apoio ao “PL das 30 horas”, que tramita há 14 anos 
no Congresso Nacional e visa implementar a jornada em todo o 
território nacional. 

O COREN-SP prestigiou o 66º CBEn – Congresso Brasileiro de 
Enfermagem, realizado de 28 a 31 de outubro, em Belém do Pará. 
Organizado pela ABEn - Associação Brasileira de Enfermagem, o 
encontro teve como tema central o “Protagonismo da Enfermagem 
na Atenção à Saúde”. A comitiva da autarquia foi integrada pelo 
presidente Mauro Dias da Silva, pelo segundo-secretário Marcus 
Vinícius de Lima Oliveira e pela primeira-tesoureira Danielle 
Cristine Ginsicke. A programação científica do Congresso incluiu 
conferências, painéis, mesas-redondas, cursos, simpósios, além de 
feira de exposição tecnológica e livros.

Com participação do COREN-SP, negociações pelas 
30h avançam em vários municípios 

66º Congresso Brasileiro de Enfermagem

Profissionais de Presidente Epitácio e membros do COREN-SP 
comemoram aprovação das 30 horas no município

A presidente da ABEn SP, Ariadne Fonseca, a presidente da ABEn 
Nacional, Angela Alvarez, e a primeira-tesoureira do COREN-SP, 
Danielle Ginsicke, na abertura do 66º CBEn 

Enfermeira Camila Queiroz, vereadora Magda Celidório, enfermeira Maria Borges Saidel, conselheira Ana Márcia Donnabella, enfermeiro Antonio 
Peripato Filho e enfermeira Nataellin Eydiane da Silva
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O COREN-SP prestigiou a cerimônia de abertura do 9º Simpósio 
Internacional de Esterilização e Controle de Infecção Relaciona-
da à Assistência à Saúde, promovido pela SOBECC - Associa-
ção Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação 
Anestésica e Centro de Material e Esterilização, de 17 a 20 de 
setembro, no Palácio de Convenções do Anhembi, na capital.
O evento reuniu especialistas dos EUA, Canadá, Inglaterra, 
Alemanha, Itália, Dinamarca, Turquia e Brasil. O presidente 
do COREN-SP, Mauro Antonio Dias da Silva, ressaltou a im-
portância do encontro. “O tema deste Simpósio é liderança, 
um tema muito atual e que precisa ser desenvolvido pelos pro-
fissionais de Enfermagem.”

É do estado de São Paulo a técnica de Enfermagem de número 1 
milhão no Brasil. A profissional Andrea Silva Barreto recebeu a 
carteirinha, com o número histórico, além de um certificado, das 
mãos do presidente do COREN-SP, Mauro Antonio Pires Dias da 
Silva, no dia 11 de novembro. 
A entrega do documento ocorreu durante a reunião da Plenária do 
COREN-SP, na presença de todos os conselheiros. “Quando vi 
meu certificado com o número de registro eu pensei que fosse um 
erro. Espero que o número me traga sorte”, diverte-se a técnica de 
Enfermagem 1 milhão do Brasil.  Andrea é moradora de Mogi das 
Cruzes e já atua como auxiliar de Enfermagem. “Eu amo o que 
faço!”, destacou a profissional, de 32 anos, que tem a pediatria 
como área favorita. 

COREN-SP participa do Simpósio Internacional 
de Esterilização e Controle de Infecção

Técnica de Enfermagem número 1 milhão do 
Brasil recebe registro do COREN-SP
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Andrea Silva Barreto, técnica de Enfermagem número 1 milhão, recebe a carteirinha das mãos do presidente do COREN-SP

Andrea Silva Barreto exibe, orgulhosa, a carteirinha e o certificado

Simpósio discute melhores práticas para o controle de infecções hos-
pitalares
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COREN-SP expande atuação das Comissões 
de Ética no estado

Em continuidade ao trabalho de fortalecimento e valorização da 
categoria, o COREN-SP empossou mais de 50 Comissões de 
Ética de Enfermagem (CEE), nos últimos meses, além de realizar 
atividades de treinamento e orientação às comissões já existentes. 
Dentre as posses recentes, destacam-se as: do Hospital 
Regional de Itapetininga, da Santa Casa de São José do Rio 
Pardo, do Instituto da Criança (capital), do Hospital da Mulher 
CAISM (Campinas), da Santa Casa de Fernandópolis e da 
secretaria municipal de Saúde de Campinas. 
“A responsabilidade dos membros de uma CEE é grande, 
assim como a oportunidade de aprendizado. As comissões po-
dem evitar muitos mal-entendidos entre a equipe de Enferma-
gem”, destacou o presidente do COREN-SP, Mauro Antônio 
Pires Dias da Silva, durante a posse da CEE da secretaria de 
Saúde de Campinas, realizada no início de novembro. 
Além da criação das novas comissões, o Conselho realizou 
diversas atividades relacionadas ao tema, como a rodada de 
esclarecimento de dúvidas com a CEE do Hospital Amaral 
Carvalho, em Jaú, e o treinamento realizado com a CEE do 
Hospital Santa Catarina, na capital, em outubro. 
Para fechar o ciclo de atividades, foram entregues placas de 
homenagem ao trabalho das CEEs do Hospital das Clínicas 
(em setembro), e do HCor (em outubro), que estão entre as 

mais antigas do estado. “Esta placa é uma forma de reconheci-
mento do COREN-SP ao trabalho pioneiro desenvolvido por 
esta CEE, que é um exemplo para a Enfermagem de muitos 
outros hospitais”, ressaltou a conselheira Nair Tachikawa, 
durante a cerimônia no HCor.

Presidente do COREN-SP, Mauro Antônio Dias da Silva, e a conselheira Nair Satiko Tachikawa (à dir.) durante homenagem à CEE do HCor

CEE da Secretaria de Saúde de Campinas, empossada pelo COREN-SP 
em 6 de novembro

Primeiro-secretário do COREN-SP, Donato José Medeiros, em treina-
mento organizado pela CEE do Hospital Santa Catarina
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