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Eleições do Sistema Cofen/Corens
Neste ano os profissionais de Enfermagem em todo o país
poderão escolher os novos conselheiros que irão conduzir
as atividades dos Conselhos Regionais de Enfermagem de
1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020.

As eleições serão no dia 1 de outubro de 2017 com
votação online. O sistema conta com auditoria externa e
aumenta a transparência, a segurança e a agilidade da
votação.

Evite multa, fique em dia para a votação!

Voto é obrigatório

A comissão eleitoral alerta que o profissional de
Enfermagem deve estar com o pagamento da anuidade
em dia e a atualização de cadastro deve ser feito até 31 de
agosto para que todos possam participar da eleição para o
Conselho Regional de Enfermagem. É necessário informar
o e-mail e o telefone para receber a senha de votação.

O voto é dever de todos os profissionais registrados,
portanto é imprescindível que o cadastro esteja em dia para
poder receber os avisos e, em especial neste ano, a senha
para votação.

COMO FAZER - Para atualizar seu cadastro, entre no site do
Coren/SC e acesse a área de atendimento ao profissional –
Atualização de Endereço. www.corensc.gov.br

Caso o profissional não consiga votar terá que justificar essa
ausência depois de 1 de outubro dentro de um prazo
estipulado pelo Cofen. Quem não vota e nem justifica
dentro do prazo, está sujeito ao pagamento de multa no
valor equivalente ao de uma anuidade de 2017.

Refis 2017 facilita regularização de
débitos dos profissionais junto ao Coren

Fique em dia com a profissão. Aproveite o REFIS e quite os
débitos com até 100% de desconto sobre juros e multas.
Mais informações em www.corensc.gov.br

www.corensc.gov.br

Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC)
Av. Mauro Ramos, 224 - 6º ao 9º andar - Centro - Florianópolis/SC - CEP: 88020-300

GRUPO DE TRABALHO
O Cofen constituiu o Grupo de Trabalho de
Acompanhamento Eleitoral (GTAE) e designou os
conselheiros Antonio Coutinho, Eloiza Correia e Orlene
Veloso para esclarecer dúvidas durante o processo.

COMISÃO ELEITORAL ESTADUAL – COREN/SC
Foi designada uma Comissão Eleitoral para o pleito do
Coren/SC tendo como integrantes: Enfermeiro Jorge
Lorenzetti, como presidente, Enfermeira Jaçany A. Borges
Prudente, Auxiliar de Enfermagem Nelyr de Fátima Filipini
e Enfermeira Nelcy Terezinha Coutinho Mendes, como
suplente. A Comissão ficará responsável pelo andamento
do Processo Eleitoral de escolha do novo Plenário deste
Conselho, para o período 2018 a 2020.

FIQUE POR DENTRO DOS PRAZOS
Até 31 de agosto
Prazo para atualização cadastral e prazo para ficar
adimplente e assim estar apto à votação online.

De 1 a 30 de setembro
Prazo para receber a senha de votação por SMS
(celular) ou por email. O profissional pode optar em
manter a senha ou mudar e personalizar a senha.

Das 8h do dia 1 de outubro até
8h de 2 de outubro
Votação online dentro do site criado pelo Cofen para
as Eleições 2017.

CHAPA REGISTRADA
A inscrição de chapas encerrou dia 26 de junho e a
Comissão Eleitoral publicou o Edital 2 com uma chapa
inscrita e homologada no dia 12 de julho. A apresentação
dos integrantes e as propostas da Chapa estão nas
próximas páginas deste Informativo, conforme prevê o
Código Eleitoral do Cofen.

Cumpridas as formalidades, o
Coren/SC homologará o resultado
das eleições num prazo de até 30
dias após a votação.

COMO SERÁ A VOTAÇÃO
O processo para votar é muito simples. Os profissionais
precisam estar adimplentes, inclusive com pagamento de
parcelas negociadas, e estes receberão diretamente do
Cofen uma senha de votação via SMS e e-mail e, assim,
poderão acessar virtualmente a plataforma para realizar
sua escolha no dia 1 de outubro.

MAIS DETALHES:
- Código Eleitoral do Cofen – Resolução nº 523/2016
http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2016/09/ANEXORES.-COFEN- 523-2016-C%C3%93DIGO-ELEITORAL.pdf
- Edital Eleitoral Coren/SC
http://www.corensc.gov.br/2017/06/05/corensc-publica-editaleleitoral-no-1/

O Cofen está contratando duas empresas para realização
do Processo eleitoral, uma para as eleições em si e outra
para auditoria. As empresas disponibilizarão o site
eleitoral, bem como o envio eletrônico das senhas. Para
receber a senha com segurança, é fundamental que o
profissional registrado atualize o cadastro junto ao
Conselho Regional de seu estado até 31 de agosto.

facebook.com/corenSC
twitter.com/Corensc
instagram.com/corensc

www.corensc.gov.br

Apresentação
A chapa 1 Participação é formada por Enfermeiros, Técnicos e Auxiliar de Enfermagem procedentes das diversas regiões do
Estado. Atuantes em instituições de saúde públicas e privadas abrangendo diversos níveis de atenção, desde a atenção
primária até a alta complexidade, bem como profissionais de Enfermagem atuantes em Instituições de Educação
profissionalizante e nível superior. Defendemos os trabalhos desenvolvidos pelas Gestões Participação desde 2008.

Quadro I - Enfermeiros (as)

Enfermeira Ana Paula da
Silva Maciel
(Tubarão)
Hospital Nossa Senhora da
Conceição – HNSC

Enfermeira Evangelia Kotzias
Atherino dos Santos
(Florianópolis)
Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC

Enfermeira Daniella Regina
Farinella Jora
(Florianópolis)
Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial

Enfermeira Dayane Carla Borille
(Caçador)
Universidade Alto Vale do
Rio do Peixe

Enfermeira Ediane Bergamin
(Chapecó)
Gerência Regional de Saúde de Chapecó
Secretaria do Estado de Saúde - SC

Enfermeira Elizimara Ferreira
Siqueira
(Florianópolis)
Secretaria Municipal da Saúde de
Florianópolis

Enfermeira Helga Regina
Bresciani
(Florianópolis)
Hospital Governador Celso Ramos
Secretaria de Estado da Saúde – SC

Enfermeira Ioná Vieira Bez Birolo
(Criciúma)
Universidade do Extremo Sul
Catarinense - Unesc

Enfermeiro Jerry Schmitz
(Blumenau)
Associação Renal Vida e na Fundação
Universidade Regional de Blumenau

Enfermeira Lais Concellos
(Joinville)
Hospital Municipal São José

Quadro II e III - Técnicos (as) e Auxiliares de Enfermagem

Técnica de Enfermagem
Alessandra Junkes Coutinho
(Florianópolis)
Hospital Governador Celso Ramos
Secretaria de Estado da Saúde – SC

Técnica de Enfermagem
Daniela Maçaneiro
(Florianópolis)
Hospital Universitário HU/UFSC

Técnica de Enfermagem
Eliana Maria Kraeul Quintino
(Joinville)
Secretaria Municipal de Saúde
de Joinville

Técnico de Enfermagem
Felipe da Rosa Pedro
(Criciúma)
Hospital São José

Técnica de Enfermagem Míssia
Mesquita Páscoa
(São José)
Hospital Regional Dr. Homero de
Miranda Gomes (HRSJ)
Secretaria de Estado da Saúde – SC
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Técnica de Enfermagem
Priscila Rodrigues da Cunha
(Itajaí)
Secretaria Municipal de Saúde
de Itajaí

Auxiliar e Técnica em Enfermagem
Rosangela Borges da Silva
(Lages)

Técnico de Enfermagem
Vilmar Wanderet
(Florianópolis)
Hospital Nereu Ramos
Secretaria Municipal de Saúde
de Florianópolis

Chapa 1

Participação no Corensc
Vote Chapa1 pela valorização da Enfermagem
Vote Chapa 1 para fortalecer as lutas
Vote Chapa 1 pela continuidade

Nossos Compromissos
Para prosseguir com o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Coren/SC, pautamos nossas ações baseadas nas propostas elencadas na Plataforma
de Prioridades da 1ª Conferência de Enfermagem que aconteceu em 2016 e foram organizadas em quatro eixos:

1. Fortalecimento e Valorização
da Enfermagem

3. Comunicação entre o Coren/SC,
Categoria e Sociedade.

1. Defender condições dignas de trabalho da Enfermagem
combatendo a precarização, com vistas a qualidade da assistência de
Enfermagem, e a segurança do paciente e do profissional;
1.2 Lutar pela aprovação de legislações de proteção ao trabalho de
Enfermagem: jornada de trabalho limitada a 30h semanais, sem
redução salarial; piso salarial; aposentadoria especial; direito ao local
adequado de descanso; educação permanente obrigatória no
trabalho de Enfermagem;

3.1 Ampliar a visibilidade da profissão por meio de ações de
marketing e comunicação;
3.2 Ampliar a divulgação de eventos promovidos pelas entidades
de Enfermagem, estimulando e proporcionando a participação
técnica e política dos profissionais de Enfermagem;
3.3 Ampliar a divulgação e discussão do Código de Ética da
Enfermagem nas instituições de ensino e serviço.

1.3 Ampliar o número de Responsáveis Técnicos e de Comissões de
Ética nas Instituições de Saúde do Estado de Santa Catarina;
1.4 Defender o ensino [a educação] de Enfermagem
qualidade na modalidade presencial;

com

4. Gestão Institucional do Coren/SC

1.5 Defender o controle social em todas as instâncias de gestão;
1.6 Requalificar e fortalecer as ações de fiscalização preventiva, com
vistas a assegurar a autonomia profissional.

4.1 Institucionalizar as Conferências de Enfermagem, como
estratégia de mobilização e fortalecimento da categoria;
4.2 Institucionalizar o prêmio anual “Profissional Destaque de
Enfermagem” ;

2. Gestão do Cuidado de Enfermagem

2.1 Atuar em defesa do Sistema Único de Saúde, em articulação com
os demais trabalhadores de saúde e outras organizações da
sociedade;

4.3 Qualificar permanentemente o processo de trabalho para o
atendimento acolhedor, ágil e resolutivo para os profissionais de
Enfermagem;
4.4 Realizar a Gestão de forma participativa e transparente;
4.5 Ampliar e apoiar as representações do Coren/SC.

2.2 Propor um programa de melhoria dos ambientes de práticas da
Enfermagem, envolvendo aspectos como: planejamento,
dimensionamento adequado e Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE);
2.3 Defender junto aos gestores e controle social a importância do
adequado dimensionamento de pessoal de Enfermagem para a
assistência de qualidade.;
2.4 Fortalecer as ações de Fiscalização referente a legislação sobre:
dimensionamento dos profissionais, Sistematização da Assistência
de Enfermagem, protocolos assistenciais e Exercício Profissional;
2.5 Intensificar atividades nas instituições de saúde públicas e
privadas visando a implantação/ implementação da Sistematização
da Assistência de Enfermagem (SAE);
2.6 Fomentar e Intensificar as atividades técnico-científicas e
políticas regionalmente para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem e estudantes.

PARTICIPAÇÃO
PARA MAIS VALORIZAÇÃO
Eleição Coren/SC - 2017

Chapa 1

Informativo Chapa 1 Participação

