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é sucesso na GV e no interior

Abertura em Vila Velha

Seminário em Colatina Palestra em São Mateus

Cachoeiro de itapemirim Ação Social em Vitória
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CrESCiMEnto profiSSional

Semana de Enfermagem amplia conhecimento 
Com atividades na grande Vitória e no interior,  
evento também aproximou profissionais da sociedade.

O  mês de maio foi marcado por 
cinco importantes ativida-
des do Coren-ES em come-

moração à Semana da Enfermagem. 
A programação não ficou restrita à 
Grande Vitória e nem à enfermagem. 
As ações aconteceram em Vila Velha 
e nos municípios onde estão sedia-

das as três subseções do Conselho: 
Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e 
São Mateus. Por fim, o Conselho rea-
lizou uma grande ação social para a 
comunidade, em Vitória.

A Semana de Enfermagem no Es-
pírito Santo teve início com o semi-
nário “novas perspectivas do Cui-

dar em Enfermagem: reconstruin-
do Saberes e práticas” nos dias 7, 8 e 
9 de maio, no Centro de Convenções 
de Vila Velha. Nos eixos temáticos as 
atividades seguiram três assuntos: 
Perspectivas do Mercado de Traba-
lho da Enfermagem; Segurança do 
Paciente e Saúde do Trabalhador. 

Profissionais e estudantes de enfermagem na solenidade 
de abertura, no auditório do Centro de Convenções 
de Vila Velha. Ao todo foram 823 inscritos.

na mesa de abertura estavam o secretário 
estadual de Saúde, José Tadeu Marino, e 
representantes de entidades da enfermagem.

Diversos profissionais foram 
homenageados durante o evento.

Mesa-redonda “A segurança do paciente na 
administração de medicamentos: o que avaliar?”
Palestrantes: enfermeiras Marizete de Oliveira Silva, 
ivone Martini de Oliveira e gilsa Aparecida Rodrigues.
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A mesa-redonda “Atuação da Enfermagem Obstétrica 
x Rede Cegonha”, ficou por conta das enfermeiras 
Wania Ribeiro Trindade, Vera Cristina Augusta 
Marques Bonazzi e Albertina Salomão. Outro tema importante foi “Aspectos técnicos, éticos 

e legais da Assistência de Enfermagem no Domicílio”. 
Uma das palestrantes, a enfermeira especialista em 
Home Care, Regina Célia Diniz Werner, destacou que 
o trabalho no domicílio requer ética, rigor técnico-
científico e apoio logístico. Também fizeram parte da mesa 
as enfermeiras Adriani geralda Ribeiro e Michely Filete.

Voluntários e coordenadores dos Anjos da Enfermagem.

Com a palavra, os participantes...

É uma forma de aprimorar 
conhecimento e de reforçar a 
nossa motivação. É sempre bom 
participar porque os temas são 
voltados para a nossa realidade.
fabiano fontoura, enfermeiro

As palestras foram bem 
significativas e vão me ajudar 
no decorrer do meu curso e a 
decidir minha especialização. O 
certificado também é importante.
isabela Zabin Galvão - 
estudante de enfermagem

A cada ano aprendemos mais com os 
eventos. Muitas novidades, ótimas 
palestras, além da oportunidade 
de encontrar os amigos.
Janaína rodrigue tiengo, 
técnica de enfermagem

O conselheiro federal Wilton José Patrício, representante
da enfermagem capixaba junto ao Cofen, destacou a ampla 
participação de profissionais e estudantes no evento.
“O Coren-ES soube desenvolver, organizar e buscar temas 
e palestrantes de alto nível. A cada ano, a Semana de 
Enfermagem se supera, sempre com o objetivo de contribuir 
para o conhecimento e a valorização da enfermagem.”
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Sucesso também em Colatina

participantes aprovaram iniciativa do Coren-ES

A Semana de Enfermagem contribui 
para o meu crescimento profissional. 
Melhor ainda é ter um evento desses 
na nossa cidade. Fica muito mais fácil.
Elzimar aparecida da Silva, 
estudante de enfermagem

Já tenho experiência, mas sempre 
aprendo algo novo. Nós que estamos 
no interior temos muita carência 
de encontros científicos, por isso 
é importante essa iniciativa.
alexandra Gonçalves de assis, 
técnica de enfermagem

Geralmente, quem está no 
interior não tem a oportunidade 
de participar de eventos como 
esse. A Semana de Enfermagem me 
incentivou a participar do Coren. 
Silvania Ester alberti rach, 
estudante de enfermagem

Quase 200 pessoas, entre profissionais e estudantes de enfermagem, 
participaram da programação realizada no auditório da Unesc, em Colatina, 
no dia 12 de maio, das 13h às 21h. Os temas das palestras foram Enfermagem 
Obstétrica, Assistência no Domicílio e Marketing e Enfermagem.
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participação ativa em São Mateus

Cofen e Coren-ES querem manter o interior nos próximos eventos

O interesse pelas palestras da Semana da Enfermagem levou cerca de 
150 pessoas para o auditório principal da Ufes, no dia 14 de maio, em São 
Mateus. Havia profissionais e estudantes de vários municípios da região. 

O evento foi ótimo, alta 
qualidade técnica e 
excelentes palestrantes. 
Fomos muito bem 
acolhidos e ouvimos 
uma ótima fala do 
nosso presidente.
Gilza Karla oliveira 
Garcia, enfermeira 
de Jaguaré

O fato de o Coren estar 
presente em São Mateus 
representa muito para a 
profissão e mostra que o 
Conselho está apoiando 
e brigando pela causa 
e isso nos deixa feliz. 
rodrigo alves faria 
subcoordenador e 
professor de enfermagem 
na UfES - São Mateus

O evento foi importante 
no sentido que percebemos 
o Coren-ES mais próximo 
do Norte do estado. Para 
os estudantes também foi 
fonte de ricas informações. 
Murilo Soares Costa, 
enfermeiro, professor 
da faculdade Vale 
do Cricaré e da 
UfES São Mateus 

Achei muito interessante. 
Estou no início da 
faculdade, ainda 
meio perdido e esse 
evento foi importante 
justamente pra dar uma 
direção pra gente. 
nilo plantiko 
Guimarães - estudante 
de enfermagem - 
Ufes São Mateus 

O sucesso verificado na Semana 
de Enfermagem em Colatina, São 
Mateus e Cachoeiro de Itapemirim 
trouxe uma grande responsabili-
dade para o Conselho: manter o in-
terior na programação de eventos 
nos próximos anos.

“Constatamos que os profissio-
nais e estudantes de enfermagem 
do interior também querem muito 
ter a oportunidade de participar de 

eventos que proporcionem conhe-
cimento e troca de experiências. Por 
isso, nos próximos anos, faremos o 
possível para realizar a Semana de 
Enfermagem nos municípios onde 
há subseções do Conselho”, afirmou 
o conselheiro federal, Wilton José 
Patrício, que se empenhou para as-
segurar apoio financeiro do Cofen, o 
que permitiu a realização das cinco 
atividades no Espírito Santo. 
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avanço
“Coutinho mudou e continua mudando a cara do Coren-ES. Com isso a enfermagem 
tem avançado, mas muito ainda pode ser feito. As atividades da Semana de Enfermagem 
este ano saíram da GV e chegaram ao interior, dando oportunidade para os profissio-
nais serem melhor e fazerem melhor. Os profissionais também devem fazer sua parte. 
adriano José da Silva, pres. anaten-ES

presidente estimula enfermagem 
a buscar melhorias na profissão
“Todo profissional é capaz. É só bus-
car. A enfermagem é uma profissão 
difícil. Sai de um plantão de 12 ho-
ras e vai para outro. Eventos como 
esse reforçam o conhecimento e es-
timulam para a luta. Mas as me-
lhorias dependem muito do legis-
lador. A regulamentação da jorna-
da semanal de 30 horas é um exem-
plo disso. A matéria está há 12 anos 
no Congresso Nacional, passou por 
todas as Comissões e está pronta 
para ser votada. Os trabalhadores 
e as entidades de enfermagem já 
fizeram inúmeras manifestações 

na Câmara Federal, mas o projeto 
ainda não entrou em pauta. Temos 
poucos enfermeiros deputados. E 
só quem viveu ou vive a realida-
de de um hospital, só quem tomou 
sopa na caneca de plástico durante 
um plantão noturno sabe das ne-
cessidades do auxiliar, do técnico 
e do enfermeiro. Só quem descan-
sou no chão, embaixo de uma esca-
da, entende a urgência das nossas 
reivindicações. Por isso temos que 
eleger representantes da categoria”. 
antonio Coutinho, 
presidente do Coren-ES

Em Cachoeiro de itapemirim, atividade atraiu 
profissionais e estudantes de vários municípios 
A Semana de 
Enfermagem em 
Cachoeiro de itapemirim 
foi realizada no dia 21 
de maio, no cerimonial 
Belas Artes, no centro 
de Cachoeiro. O evento 
teve boa participação de 
profissionais e estudantes.

Eventos como 
esse ajudam no 
crescimento 
profissional. Fiquei 
feliz em ser um dos 
homenageados.  
Foi uma surpresa.
Bruno Viana 
Moreira, 
enfermeiro ESf 
dores do rio preto

Ótimo ter a 
Semana de 
Enfermagem 
perto da gente. 
Foi enriquecedor.
pâmela Juliana 
Moreira Casto, 
enfermeira 
- Hospital 
Evangélico de 
itapemirim

Achei ótimo o 
evento no interior. 
Estou emocionada 
por receber uma 
homenagem. É muito 
raro ter o trabalho 
reconhecido.
Marcia Cristina 
pimentel de 
oliveira, técnica de 
enfermagem - ESf de 
Jerônimo Monteiro
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CoMUnidadE

ação Social encerra atividades 
da Semana de Enfermagem
O Ginásio Tancredão, em Vitória, 
ficou movimentado no dia 24 de 
maio, na 1ª Ação Social da Enfer-
magem. Vários serviços foram ofe-
recidos à comunidade, como tes-
tes de glicemia e hepatite, aferição 
de pressão arterial, corte de cabe-
lo, limpeza de pele e orientações so-

bre nutrição, saúde e primei-
ros-socorros. Também hou-
ve recreação, teatro com pa-
lhaços, pipoca, picolé e algo-
dão doce para as crianças. 
Ao todo foram montados 
sete stands de instituições 
e entidades parceiras.

Limpeza de pele

Ação ganhou destaque na mídia

Teste de glicemia

Família de palhaços divertiu a garotada

organização e responsabilidade social
Prestamos um serviço essencial e precisamos ser reconheci-
dos. E o Coren tem se empenhado para contribuir com a qua-
lificação da enfermagem. E não é só isso. O Conselho também 
quer mostrar a enfermagem para a população, que utiliza nos-
sos serviços, mas não conhece a realidade da enfermagem.  
A comissão se empenhou bastante para realizar um evento de 
qualidade para auxiliares, técnicos, enfermeiros e estudantes. 
Elias de Souza lima, 
conselheiro e presidente da Comissão organizadora
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rEta final

Cofen e Conselhos regionais de Enfermagem 
intensificam luta pela aprovação das 30 horas

Coren-ES oferece serviços e 
informações pela internet

Nos últimos meses foram rea-
lizadas diversas manifestações de 
rua e intensas articulações junto a 
deputados e líderes de partidos na 
Câmara Federal. Tudo com o objeti-
vo de que o PL 2295/00, que regula-
menta a jornada de 30 horas sema-
nais para a enfermagem, seja colo-
cado em pauta e aprovado.

Representantes do Conselho Fe-
deral de Enfermagem e de vários Re-
gionais, como o Coren-ES, garantiram 

apoio de várias lideranças partidárias. 
Foi o caso do deputado federal An-
dré Moura, líder do PSC na Câmara. 
Em reunião que contou com a presen-
ça do presidente do Coren-ES, Anto-
nio Coutinho, André Moura susten-
tou que “esse projeto fará justiça a ho-
mens e mulheres que fazem uma luta 
histórica pela saúde da população”.

Logo depois, em reunião da banca-
da do PT, que barrava o andamento da 
matéria, o líder do partido na Câmara, 

deputado Vicentinho (SP), assinou o 
requerimento para que o PL 2295/00 
seja incluído na pauta de votação. 

Embora seja um ano eleitoral, de 
baixa produtividade no legislativo, 
existe expectativa de que a regu-
lamentação das 30 horas possa ser 
votada em breve. “A luta tem sido 
longa e árdua, mas temos certeza 
que, se continuarmos firmes e uni-
dos, a vitória será alcançada”, dis-
se Antonio Coutinho.

No site www.coren-es.org.br você 
sempre encontra assuntos de inte-
resse da enfermagem e tem acesso a 
diversos serviços, como emissão de 
certidões e boletos, além de legisla-
ção e documentação para registros.

O Coren-ES também está no 
facebook. Acesse: www.facebook.

com/ConselhodeEnfermage-
mES. Curta e faça parte da 
fanpage que é o espaço da en-
fermagem capixaba.

Sugestões, críticas ou dúvi-
das também podem ser envia-
das para o e-mail para: 
comunicacao@coren-es.org.br

liCEnça

A partir de 4 de junho, o presidente do Coren-ES, Antonio Coutinho, ficará licenciado por  quatro meses para 
concorrer a um cargo eletivo. Durante esse período, a conselheira Alessandra Murari Porto ficará como pre-
sidente em exercício. 


