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Fórum Nacional 30 Horas Já
A abertura do 63º CBEn marcou a divulgação do “Fórum Nacional 30 Horas Já: Enfermagem Unida por um Objetivo” e da pesquisa sobre o perfil da Enfermagem brasileira. O evento
reúne mais de três mil participantes.
A mesa de honra da solenidade de abertura
foi composta pelas Presidentes da ABEn Nacional, Ivone Cabral, e da Seção Alagoas, Regina
Santos (na foto, ao centro), e pelo Deputado
Estadual Judson Cabral; Diretora da FNE, Eliane Santos, representando a Presidente Solange
Caetano; Secretário de Gestão do Trabalho em
Saúde, Milton Arruda, representando o Ministro da Saúde Alexandre Padilha; da Reitora da
Universidade Estadual de Ciências da Saúde,
DEPOIMENTOS – A anfitriã, Regina Santos, afirmou
que espera como resultado
do evento um “rico bordado
de compromissos de todas
as instituições envolvidas e
que se estendam além destes quatro dias de Congresso”.
Foi destacado o “Fórum
Nacional 30 Horas Já: Enfermagem Unida por um
Objetivo”. O movimento é
uma união de esforços da
ABEn, COFEn e FNE, entre
outras entidades, para intensificar a luta da categoria
para aprovar o Projeto de Lei
2295/2000.

Rosângela Wyszomirsrka; Secretário Chefe do
Gabinete da Casa Civil
de Alagoas, Álvaro Machado, representando o
Governador do Estado,
Teotônio Vilela Filho;
Secretário de Saúde de
Alagoas, Alexandre Toledo; a Reitora da UFAL,
Ana Dayse Rezende Dórea; Presidente do Cofen, Manoel Carlos Néri
da Silva; Deputada Estadual Enfermeira Rejane, do Rio de Janeiro e a Vereadora Enfermeira
Heloísa Helena.

O Presidente do COFEn
ressaltou a importância do
fortalecimento das organizações e da profissão em
prol do SUS. A Secretária do
Fórum, Simone Peruzzo, evidenciou a união como uma
forma de alcançar os objetivos.
O Secretário do Ministério da Saúde disse que já foi
criado um grupo de trabalho
para avaliar os impactos da
redução da jornada e espera avançar nessa direção. O
Secretário Chefe da Casa Civil de Alagoas anunciou que
as 30 horas semanais já é
uma realidade no estado.

A Presidente da ABEn foi
enfática ao abordar os principais desafios da Enfermagem – qualificação, valorização e pesquisa – e mostrou
como a Associação tem conseguido fortalecer os movimentos pelas reivindicações
e congregar os interesses
da categoria. Ao citar a trajetória de 85
anos da ABEn, Ivone
aproveitou para relatar os avanços da Enfermagem na rede de
atenção básica, na iniciação científica e na
mobilização pela qualidade na formação.

Mesa de abertura
do 63o CBEn

Entidades reunidas: Eliane
Cruz Santos, representante
do FNE, Simone Peruzzo,
da ABEn, Ivone Cabral,
presidente da ABEn e
Manoel Carlos, presidente
do COFEn

Público se manifestou a favor
da jornada de trabalho de 30
horas para os profissionais da
Enfermagem
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Pesquisa vai desenhar o Perfil
da Enfermagem no Brasil
Enfermeiros, técnicos
e auxiliares de enfermagem de todo o país poderão ser convidados para
compor a amostra da
pesquisa no Brasil, que
busca conhecer a situação atual da Enfermagem no país. O projeto
da FIOCRUZ, sob a responsabilidade do Núcleo
de Estudos e Pesquisas
de Recursos Humanos
em Saúde (NEHRUS) da
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca,
foi apresentado durante a
abertura do 63o CBEn. A
pesquisa é fruto de parceria entre as organizações representativas da
Enfermagem no Brasil,
com apoio do Ministério
da Saúde e da Organização Pan-Americana de
Saúde.
Serão enviados questionários para os profissionais da área em todo
o país, que serão selecionados aleatoriamente,
a partir dos dados de registro no COREN de cada
estado. Além dos questionários enviados pelo
correio, os profissionais

selecionados também poderão optar por responder a pesquisa no site da
FIOCRUZ.
A medida que os dados
forem sendo organizados
serão divulgados resultados parciais. O relatório
final sairá no prazo de
dois anos.
A pesquisa apresentará aspectos da formação profissional, origem
sócio-econômica, atualização técnico-científica,
qualidade e condições
de trabalho, remuneração e participação sócio-política dos enfermeiros,
técnicos e auxiliares de
Enfermagem brasileiros,
um primeiro passo na formulação de políticas adequadas à essa equipe tão
fundamental para o Sistema Único de Saúde.

Pré-evento

Conselho Nacional da ABEn aprova
canal de TV para Enfermagem
Representantes das seções da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) de todos os estados brasileiros realizaram, no sábado que antecedeu o 63º
CBEn, a reunião do Conselho Nacional da ABEn (Conaben), e aprovaram a criação de um canal de TV
para a Enfermagem
Brasileira. De acordo
com a presidenta da
ABEn “a implantação
do canal televisivo foi aprovada por
unanimidade
com
intuito de utilizar o
espaço como instrumento da educação
continuada e permanente de Enfermagem a distância”.
Os temas e locais dos próximos eventos também
foram definidos. A edição 64 do Congresso Brasileiro de Enfermagem vai discutir “Empoderamento da
Enfermagem na aliança com o usuário”. A próxima
Semana Brasileira de Enfermagem vai discutir “Associação Brasileira de Enfermagem 85 anos de Compromisso social, participação e luta”.
Os interessados em participar dos próximos eventos da ABEn já podem se programar. O 13º Senaden
- 2012 vai ser sediado pela ABEn Pará. O 11º Sinaden
- 2013 fica sob a organização da ABEn Paraná. O 17º
Senpe - 2013 foi delegado para a ABEn Rio Grande do
Norte, enquanto o 4º Senabs - 2014 vai ser sediado
pela ABEn Mato Grosso do Sul.

Mais um dia para refletir como estamos
cuidando e como podemos inovar e (re)
criar o cuidado da Enfermagem
Nesta terça-feira não
vai ficar ninguém parado no 63o CBEn. A programação reúne oficinas,
palestras, reuniões de
interesse, mesas redondas, cursos, sessões coordenadas e sessões de
pôsteres, além das esperadas conferências.
Pela manhã os participantes estarão distribuídos pelas salas do Centro
de Eventos nas oficinas e
cursos. Você pode localizar o local da atividade
para a qual se inscreveu
no programa distribuído
com o mateiral do Con-

gresso ou no site do CBEn
www.abeneventos.com.
br/63cben.
À tarde, às 13h30,
iniciam-se as conferências
“Metodologias
e
Modelos de gestão para
re(criação) do cuidado
de Enfermagem” e “Contribuição dos guias de
enfermagem clínica para
aperfeiçoar os resultados
do cuidado à saúde no
Brasil”. Às 15h30 será a
vez da conferência “Boas
práticas no atendimento
a pessoas com doenças
negligenciadas: o caso da
tuberculose”.

Outros temas importantes serão apresentados nas mesas redondas,
também no período da
tarde: “Modelos e paradigmas para inovação
do cuidado em saúde e
em Enfermagem” e “A
política organizativa da
enfermagem brasileira:
perspectivas e desafios”,
às 13h30; “Processo de
educação em saúde e Enfermagem: metodologias
que (re)criam e inovam
o cuidado” e “Gestão em
saúde e Enfermagem: o
trabalhador como sujeito”, às 18h.

ATENÇÃO
MUDANÇA DE
OFICINAS
A Comissão de
Temas informa que
a Oficina 17- Métodos quantitativos de
pesquisa de doenças
transmissíveis - foi
antecipada do dia
06 para hoje. Já a
Oficina 08 – Atualização e sensibilização
das ações de controle da hanseníase foi
adiada de hoje para
os dias 05 e 06. Ambas permanecem na
Sala 14 – Goiaba.

