
Coren-ES firme na luta pela 
regulamentação das 30 horas semanais 
e valorização da enfermagem
Mobilização será reforçada em 2014 para cobrar aprovação da jornada

As entidades representativas 
da enfermagem já estão pre-
paradas para intensificar, em 

2014, a mobilização pela regulamen-
tação da jornada de 30 horas sema-
nais. Assim como fez em 2013, o Con-
selho estará na linha de frente dessa 
luta no Espírito Santo e em Brasília. 

O Coren-ES integra o Fórum Es-
tadual 30 Horas Já, movimento res-
ponsável por discutir, organizar e 
encaminhar as ações no estado. 
Uma das atividades organizadas 

pelo Fórum foi a passeata do dia 1º 
de julho, em Vitória. Profissionais, 
estudantes e representantes de en-
tidades de Enfermagem se concen-
traram em frente à Secretaria Esta-
dual de Saúde e seguiram até a As-
sembleia Legislativa. No caminho, 
com faixas, cartazes e carro de som, 
chamaram a atenção da sociedade 
para a importância de se estabele-
cer uma jornada de trabalho mais 
justa e condições de trabalho dig-
nas para o exercício da profissão.

 “Queremos que o Legislativo ca-
pixaba discuta e regulamente a jor-
nada de 30 horas semanais. Porém, 
junto com as entidades nacionais 
da enfermagem, estamos concen-
trando forças no Congresso Nacio-
nal, onde o Projeto de Lei 2295/2000 
está pronto para ser votado e vale-
rá para todo o Brasil. Não fique de 
fora dessa luta. Ela é de todos que 
buscam a valorização da Enferma-
gem!”, destacou o presidente do Co-
ren-ES, Antonio Coutinho.
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Presidente e fiscais do Coren-ES junto com colegas na passeata, em Vitória
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Planos de saúde mais barato 
para a enfermagem 
O Coren-ES firmou parceria com a Qualicorp 
Administradora de Benefícios que oferece con-
vênio com plano de saúde para profissionais de 
enfermagem e seus dependentes. A contratação 
coletiva possibilita uma economia média de 25% 
em relação a um convênio individual.  Estão dis-
poníveis convênios com a Golden Cross e Sul 
América Saúde.

A contratação do plano de saúde será fei-
ta diretamente com a Qualicorp: 08007992992 
www.qualicorp.com.br.

OpORtunidAdE

Coren-ES fechará o ano com dois 
cursos de capacitação concluídos
O projeto deverá ser ampliado pelo Conselho em 2014 para que mais 
profissionais se capacitem gratuitamente 

“Ó
timos professores, con-
teúdo interessante, uma 
excelente oportunidade 

de aprendizado”. A avaliação foi 
feita pela técnica de enfermagem, 
Fabiana Nascimento dos Santos, 
ao concluir o curso Urgência e 
Emergência, no dia 14 de novem-
bro, no auditório do Coren-ES, em 
Vitória. A capacitação oferecida a 
auxiliares e técnicos de enfermagem 
teve um total de 40 horas de aulas.

Assim como Fabiana, outros 17 pro-
fissionais que participaram do curso 

saíram satisfeitos e otimistas. Amanda 
do Nascimento Barbosa, que também 
é técnica de enfermagem, disse que es-
pera colocar em pratica o que apren-
deu. “Como trabalho em um pronto-
socorro, o que foi ensinado será muito 
útil para mim. Gostei muito do curso”.

A satisfação também foi grande para 
o Coren-ES. A conselheira Ana Chris-
tina dos Santos, coordenadora do cur-
so, lembrou que é importante conhe-
cer novas técnicas na profissão para 
desempenhar melhor suas atividades. 
“Ajudar o Conselho a oferecer essa opor-
tunidade me deixou muito feliz.”

O presidente do Coren, Antonio 
Coutinho, parabenizou os profissio-
nais que participaram do curso e afir-
mou que o Conselho pretende ofere-
cer novas capacitações em 2014.

  Saúde da Mulher
O Coren-ES também realiza o 
curso Políticas de Atenção à Saú-
de da Mulher,  exclusivo  para en-
fermeiros, que será concluído em 
21 de dezembro deste ano. As au-
las acontecem em sábados alter-
nados, no auditório do Conselho.

Cofen processa Rede Globo por 
exposição ofensiva da enfermagem 
O Plenário do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) 
ajuizou uma ação civil pública contra a Rede Globo, pela 
forma ofensiva e pejorativa com que retrata a enferma-
gem na novela “Amor à vida”. 

O conselheiro federal Wilton José Patrício, ex-presi-
dente do Coren-ES, participou da decisão e disse que no 
processo, o Cofen argumenta que os personagens mos-
trados na novela não condizem com a verdadeira mis-
são e os valores profissionais da Enfermagem. 

Patrício também informou que o Cofen poderá ado-
tar medidas semelhantes em relação a outros casos que 
exponham os profissionais de enfermagem, cobrando 
sempre o devido respeito que a profissão merece.
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Profissionais do ES em Brasília

fACilidAdE

Certidões e boletos podem ser retirados pelo site do Conselho
Profissionais não precisam mais ir ao Coren para obter os documentos  

O site do Coren-ES foi reestru-
turado recentemente  e ago-
ra segue padrão  estabeleci-

do pelo Conselho Federal de Enfer-
magem para todo o Sistema Cofen/
Conselhos Regionais. 

A nova página oferece mais infor-
mações e possibilita o acesso a diver-
sos serviços, como a emissão de cer-
tidões e boletos, além de legislação e 
documentação para registros.

Para retirar certidão negativa de dé-
bitos (nada consta), por exemplo, é só 
acessar o item PROFISSIONAL, que 
fica no topo do site, e em seguida cli-
car em CERTIDÕES. (veja passo a pas-
so abaixo). O mesmo deve ser feito no 
caso de o profissional desejar imprimir 
o boleto de anuidade. Ou seja, entra em 
PROFISSIONAL e clica em BOLETO. 

O profissional que encontrar difi-
culdade pode ligar para um dos tele-
fones da sede do Conselho, em Vitó-
ria: (27) 3223 6822, 3223 7768, 3222 2930 e 
3223 7240, ou para uma subseção mais 
próxima: Colatina (27) 3721 5802, São 
Mateus (27) 3763 1447 e Cachoeiro de 
Itapemirim (28) 3522 4823. 

Desde o último mês de julho quem 
liga para a sede do Conselho não encon-
tra dificuldade para ser atendido. É que 
o Coren-ES instalou um novo PABX que 
otimizou o recebimento de ligações.

O Coren-ES também está no fa-
cebook. Acesse: www.facebook.com/
ConselhodeEnfermagemES. Curta e 
faça parte da fanpage que é um espa-
ço da enfermagem capixaba.

Sugestões, críticas ou dúvi-
das também podem ser enviadas 

para o e-mail para comunicacao@ 
coren-es.org.br.  

EMiSSÃO dE CERtidÃO On-linE

para emissão de certidão, é necessário ter o e-mail cadastrado no 
Coren-ES. Caso não tenha, ligue para o Conselho e solicite o cadas-
tro do e-mail, que será feito na hora.

1. Acessar o site do conselho www.coren-es.org.br;
2. Clicar na guia Profissional > Certidões;
3.  Digitar nº de inscrição mais a abreviatura da categoria profissio-

nal (Ex: nº insc.+– aux, tec ou enf) e clicar em “Criar uma Senha”;
4.  Preencher todos os dados solicitados, após, clicar em Confirmar 

> Continuar;
5. Agora que você já criou sua senha, ir em “Emissão de Certidão”;
6.  Escolher a opção de certidão desejada: Certidão negativa (caso não 

tenha débitos ou parcelamento) ou Certidão Positiva (caso tenha 
parcelamento);

7.  Clicar em imprimir Certidão (caso seja solicitado, desbloqueie o pop 
up do seu navegador).

EMitindO 2ª ViA

1. Acessar o site do conselho www.coren-es.org.br;
2. Clicar na guia Profissional > Certidões;
3. Digitar a inscrição, Senha e clicar em Entrar;
4. Clicar no nº da Certidão desejada.

Atenção: o mesmo procedimento deve ser adotado para emissão de boleto 
da anuidade. O que diferencia é a opção, que deve ser BOLETO.
Em breve será disponibilizado acesso rápido também para emissão 
de Certidão de Processo Ético transitado em julgado.

Ato Médico: 
profissões 
conquistam 
vitória, mas luta 
continua
Foram várias passeatas, panfletagens, 
protestos e articulações políticas con-
tra o Ato Médico. A mobilização ocor-
reu nos estados e em Brasília, e teve o 
resultado esperado: a vitória. Em agos-
to, em meio a mais uma forte e baru-
lhenta manifestação da enfermagem 
e de outras profissões de saúde, o Con-
gresso Nacional manteve todos os ve-
tos presidenciais à Lei 12.842/2013, que 
estabelece as atividades privativas do 
médico e regulamenta a profissão. 

  novo projeto
Mas uma nova batalha deverá ser tra-
vada em 2014. É que outro projeto, o 
PL 6.126/2013, já está no Congresso com 
o objetivo de alterar o Ato Médico. A 
proposta restabelece como exclusivo 
do profissional de medicina o diagnós-
tico de doenças. O Coren-ES e as demais 
entidades de enfermagem, junto com 
outras profissões de saúde, já estão se 
mobilizando para se posicionar em re-
lação à nova matéria.
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REgiStRO

Resolução do Cofen autoriza registro de  
enfermeiro sem apresentação imediata do diploma
inscrição terá validade de um ano e poderá ser feita com outros  
documentos que comprovem a conclusão do curso e colação de grau

Os Conselhos Regionais de 
Enfermagem estão autori-
zados a aceitar a inscrição 

profissional de enfermeiro sem a 
apresentação imediata do diploma. 
É o que prevê a Resolução Cofen nº 
0445/2013 O recém-formado, no en-
tanto, terá que comprovar a colação 
de grau por meio de documento emi-
tido pela instituição de ensino, além 
do histórico escolar e de toda docu-
mentação pessoal exigida na Reso-
lução Cofen nº 448/2013.

O registro obtido sem o diploma 
terá validade de um ano a contar 
da data em que o profissional as-
sinou o requerimento da inscrição 

junto ao Conselho. Nesse período, 
o diploma original (sem plastificar) 
deverá ser apresentado e registra-
do. Caso isso não ocorra, a inscri-
ção será suspensa automaticamen-
te e o Coren adotará as providên-
cias necessárias para apurar e pu-
nir o exercício ilegal da profissão.

Para o presidente do Coren-ES, An-
tonio Coutinho, a Resolução vai be-
neficiar os egressos de enfermagem 
daquelas instituições que, por diver-
sas razões, não conseguem emitir o 
diploma na conclusão do curso. “Fi-
zemos diversas ações junto às facul-
dades e universidades no sentido de 
apressar a emissão do diploma, mas 

em muitos casos a demora continua. 
Também me empenhei bastante jun-
to ao Cofen com o objetivo de encon-
trar uma solução. Nas várias reuniões 
em que estive presente, sempre mos-
trei os prejuízos para os ex-alunos que 
ficavam impedidos de exercer a pro-
fissão. Agora os egressos sem diploma 
podem entrar no mercado de traba-
lho assim que se formam”, destacou.

Em relação aos técnicos e auxilia-
res de enfermagem, a exigência do di-
ploma está mantida. “O diploma nos 
cursos técnicos são emitidos na pró-
pria escola técnica porque não depen-
dem de validação de uma universida-
de”, lembrou Coutinho.

O Coren-ES deseja a 
todos os profissionais 

de enfermagem e seus 
familiares um Natal pleno 
de luz e harmonia.

Que em 2014 possamos 
estreitar nossos laços 
e assim, mais unidos, 
conquistarmos  
a valorização  
que a nossa  
profissão merece!

Com apoio do Conselho,  
Abenfo é estruturada no ES
O ano de 2014 promete ser de muitas 
novidades para a enfermagem obs-
tétrica. É o que todos esperam com a 
atuação da Associação Brasileira de 
Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras 
no Espírito Santo (Abenfo-ES). A di-
retoria da entidade tomou posse dia 
4 de outubro, durante o 16º CBCENF, 
realizado em Carapina, na Serra. A 
entidade é formada por enfermeiros 
obstetras, habilitados ou especiali-

zados, e enfermeiros com espe-
cialização nas áreas de neona-
tologia ou saúde da mulher, 
de acordo com a legislação vi-
gente no país.

“A Abenfo é de fundamen-
tal importância para re-

forçar a inserção dos 
enfermeiros obste-

tras nas políticas do 
Ministério 
da Saúde, 
p r i n c i p a l -

mente no que diz respeito ao novo 
modelo de atenção ao Parto, dentro 
do Programa Rede Cegonha. Com a 
atuação da Abenfo-ES, temos certe-
za de que a enfermagem obstetra ga-
nhará força e conquistará novos es-
paços” destacou o presidente do Co-
ren-ES, Antonio Coutinho.

Por meio do Grupo de Trabalho 
– GT Obstetrícia, o Conselho se em-
penhou para tornar a Abenfo uma 
realidade no Espírito Santo. A coor-
denadora do GT, Alessandra Murari 
Porto, ressaltou que a enfermagem 
pode contribuir fortemente para 
instituir uma nova forma de cui-
dados para mulheres e seus bebês, 
reduzindo a mortalidade materno-
-infantil. “Outro ponto importante 
é a ampliação do campo profissio-
nal para a enfermagem.”

A Abenfo-ES tem como presidente 
Wânia Ribeiro Trindade e como vice, 
Uiara Paris Benevenuto.


