
Capa da revista nº 4 
Abril/Maio/Junho de 2013

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

“Gostaria de elogiar o trabalho que foi 
realizado na publicação da revista de nº 
4, que relata a luta da enfermagem pelo 
PL 2295/2000, que é muito importante 
para categoria. Demonstra que nossa ca-
tegoria esta indo em busca de melhorias 
na qualidade de assistência ao doente.”
Fernando Batista Leite
Técnico de Enfermagem - COREN-SP 761290 
Auxiliar de Enfermagem - COREN-SP 608275

eR: Agradecemos a mensagem e a preo-
cupação. A gestão 2012-2014 está empe-
nhada incondicionalmente na luta pelas 
30 horas semanais.

“Gostaria de parabenizá-los pela revista, 
que a cada edição surpreende com ótimas 
reportagens. A reportagem da última capa, 
“Cuidados no Campo de Batalha”, foi 
muito bem escrita e nos proporcionou um 
contato com a história de enfermeiras que 
marcaram a história.”
Conrado Augusto Ferreira de Oliveira
Enfermeiro - COREN-SP 304718

eR: Concordamos sobre o resgate da história e 
agradecemos a opinião. É primordial relembrar-
mos os fatos importantes do passado de nossa 
profissão.

“Agradeço pela disponibilidade do espaço 
para a divulgação das vagas. Foi a melhor 
fonte de captação que experimentei até 
hoje. Com a ajuda de vocês, conseguimos 
contratar profissionais qualificados para 
nossas vagas.”
Fernando Trombetti de Moraes
Assistência médica domiciliar

eR: Ficamos lisonjeados por termos con-
tribuído para esse quadro. Profissionais de 
Enfermagem, fiquem sempre atentos à pági-
na de Oportunidades de Trabalho no site do 
COREN-SP: http://portal.coren-sp.gov.br/
oportunidades-de-trabalho

Queria parabenizar a todos da Revis-
ta pela matéria sobre a Epidermóli-
se Bolhosa. Uma doença que requer 
muitos cuidados e habilidade técnica 
dos enfermeiros para o seu tratamen-
to. São publicações deste nível que 
irão retirar cada vez mais a ciência 
Enfermagem do anonimato popular.
Elivelton Trindade
Enfermeiro - COREN-SP 375303

eR: Concordamos. É importante dis-
seminarmos cada vez mais conhecimen-
tos, tanto para a classe da Enfermagem 
quanto para a população em geral.

“Recebi minha primeira edição da revista do Coren -SP e adorei. Li por inteiro no mesmo 
dia. Achei muito interessante a matéria sobre a Epidermólise bolhosa. Torço para que 
achem um jeito de melhorar a vida desses pacientes. Temos que saber sobre mais doenças 
não muito conhecidas por nós para que possamos aprimorar nossos conhecimentos. Gos-
tei também da edição especial pelos 40 anos do Conselho Regional de Enfermagem SP. 
Parabéns! Que venham mais e mais anos.”
Débora da Silva
Auxiliar de Enfermagem - COREN-SP 718457

eR: Ficamos lisonjeados com a mensagem e com o interesse. Estamos sempre em busca 
de disseminar mais informações para aprimorar o conhecimento. E que os próximos anos 
sejam cada vez mais produtivos para todos da Enfermagem.

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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