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Tudo de bom! Novamente

O ano 2006 acaba e 2007 começa. Por incrível coincidência, repetem-se os fogos, votos de paz,
propósitos e a certeza que o show permanece para alguns e o inferno vai continuar para outros. Uns
talvez precisem emagrecer ou deixar de fumar, ou até mudar de ocupação para ver se conseguem
ganhar dinheiro. Outros necessitarão arranjar emprego ou empréstimo ou até um novo amor para
direcionar a vida!

Profissionalmente falando, ainda precisamos crescer. Crescer como profissionais do cuidado que tem
no ser humano objeto de suas ações, e que necessita reafirmar sua atuação privativa. Crescer como
categoria profissional da área da saúde que  sabe desenvolver ações de abordagem multidisciplinar e
profissional com qualidade e que produzem diferença no cuidados das pessoas. Crescer como membros
de associação profissional organizada que luta pela categoria desde o século passado. Crescer preservando
o que já foi conquistado e a dedicação em perseguir outras metas ainda não alcançadas. A tarefa não é
fácil.

O ano que se finda trouxe inúmeros desafios para a ABEn e para os enfermeiros brasileiros. Muitos
foram superados, outros ainda não. Todavia apesar de ter exigido árduo e constante trabalho, resulta
positivo pois houve consolidação de posições defendidas em prol da enfermagem e algumas lutas
ganhas.

Carecemos ainda fortalecer nossa entidade representativa. A ABEn somos todos nós! 2007 é o ano
de novas eleições para as Diretorias Nacional e nos estados  e cidades onde a ABEn se faz representar.
Você já pensou em participar? Já se sentiu desafiada a trazer suas idéias para o debate e com sua
atuação contribuir para o crescimento e até a mudança dos rumos da profissão?

Que as usuais mensagens de felizes festas e desejos de e promessas de novo ano possam tocar
você a participar mais na “nossa” ABEn!

Tudo de bom!


