
ELEIÇÕES
Nº �� - ANO �� Agosto ����

Quem está apto a votar�
Todo profissional de Enfermagem devidamente inscrito e em dia
com suas anuidades até o dia �� de julho de ����, conforme
Decisão Cofen n. ���������.

É fácil votar�
Sim, todos os profissionais de Enfermagem, devidamente
inscritos e adimplentes com suas anuidades, receberão pelos
correios uma senha provisória para votação. Após o recebimento
da senha é aconselhável, por questão de segurança, que o
profissional a altere. Para isso basta:
Acessar o site da eleição www.votaenfermagem.org.br; e
selecionar a opção�Altere aqui a sua senha	.
No dia da eleição, após abertura do período de votação, os
profissionais de Enfermagem poderão votar de qualquer lugar,
bastando atentar para os seguintes procedimentos:
Acessar o site da eleição www.votaenfermagem.org.br;
identificar-se 
número de registro no Coren e�ou CPF�; fornecer a
senha; seleciona a Chapa em que deseja votar entre as exibidos
pelo site; confirmar o voto na Chapa selecionada; e o eleitor
receberá um comprovante de votação.
O profissional de Enfermagem inscrito em mais de uma categoria
deverá efetuar o procedimento de votação por até três vezes,
utilizando as respectivas senhas recebidas, nas três categorias
profissionais 
Enfermeiro,Técnico e Auxiliar�, conforme determina
o Art. �º, � �º, do Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem.

E se eu não receber a senha de votação�
Os profissionais de Enfermagem que não receberam a senha
provisória pelos correios também poderão gerar senha de
votação pelo site da eleição 
www.votaenfermagem.org.br�,
opção �Recupere aqui a sua senha	, após confirmação de alguns
dados pessoais. A senha gerada para um eleitor será única 
ou
seja, nenhum outro eleitor receberá a mesma senha, ainda que a
chave de login no sistema seja diferente�.

Como recuperar a senha de votação�
O profissional de Enfermagem poderá recuperar a senha de
votação através de confirmação positiva, por meio de perguntas e
respostas. Além da confirmação positiva, o profissional deverá
fornecer um número de celular para o envio de senha. Um mesmo
número de celular não poderá receber mais de uma senha para a
mesma categoria profissional.

Enfermagem,
chegou a hora de votar	

Está se aproximando as eleições do Sistema Cofen�Corens que irá eleger os membros da gestão dos Conselhos
Regionais de Enfermagem para o triênio ���-����. , conforme determinado pelo Cofen. E oO voto será pela internet

período de votação será de �� horas, iniciando às � horas do dia �
 de setembro até às � horas do dia �� de setembro de
����, em horário local. Veja abaixo as respostas às dúvidas frequentes com relação a esse processo eleitoral:

Caso o eleitor não consiga recuperar a senha por meio da
confirmação positiva ou o envio de senha para o celular falhe, ele
poderá recuperar a senha indo ao respectivo Coren e informar um
número de celular com DDD e um endereço de e-mail válido.

Em quem votar�
O eleitor deve votar apenas em uma das Chapas registradas, e não
no candidato. Em Goiás, foram registradas � Chapas para o
Quadro I 
Enfermeiro�e � Chapa para os Quadros II e III 
Técnico e
Auxiliar de Enfermagem�. Para consultar cada uma delas, basta
acessar www.corengo.org.br e acessar Eleições ���� ou então
www.votaenfermagem.org.br e selecione a opção�Chapas	.

O voto é obrigatório�
Sim, e o não cumprimento incorre em multa. O profissional que
não votar receberá uma multa no valor de uma anuidade da
categoria, caso não justifique seu voto, conforme preceitua o Art.
�� da Lei n. .�����.

Se eu não votar, posso justificar�
Sim, até �� dias após a eleição o profissional de Enfermagem poderá
justificar não ter votado pelo site www.votaenfermagem.org.br.
A justificativa de não ter votado também poderá ser feita no mesmo
dia da eleição. Caso o eleitor tente recuperar a senha e não consiga,
a justificativa da impossibilidade do voto será realizada
automaticamente após o fim da eleição.

Central de Informações
A partir do dia � de agosto, estará à disposição dos profissionais
de Enfermagem o serviço de Call Center, que poderá ser acessado
pelo número ����-�������, ou via webchat pelo endereço
www.votaenfermagem.org.br, para auxílio aos eleitores. O
horário de atendimento será das �h às ��h e das ��h às ��h

horário de Brasília�.
No dia da eleição, o atendimento será �� horas, iniciando às �h do
dia �� até às �h do dia �� de setembro de ����, horário de Brasília.

Caso não tenha encontrado a resposta para sua dúvida,
acesse www.corengo.org.br ou então envie sua dúvida
corengo� corengo.org.br ou ����-�������

Nos termos do art. �� � �º do Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem
�a p r o va d o p e l a R e s o l u çã o C o f e n �����		
�, d i s p o n i b i l i z a m o s
democraticamente o conteúdo elaborado por cada Chapa, levando em
consideração os mesmos critérios de quantidade de caracteres, espaço para foto
e prazo de entrega, assegurando a igualdade entre as Chapas.

Tiragem: 2.300 exemplares



Chapa 1 do Quadro I - Enfermeiro

� Nº �� -  Ano �� - Informativo Coren-GO

Nós enfermeiros 
as�, que compomos a Chapa � � Unir para Avançar, nos apresentamos à categoria como candidatos

ao Plenário do COREN-GO, gestão ��������. Nos propomos a realizar um mandato que continue avançando no

fortalecimento da enfermagem nas dimensões política, técnica, social e ética, a partir do diálogo, da cooperação e da

solidariedade. A nossa trajetória profissional é testemunha de que enfrentaremos os desafios e continuaremos na defesa dos

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da qualidade e humanização da assistência de enfermagem, lutando pela

unidade, valorização e reconhecimento profissional.

O nosso propósito de direção é fazer com que as ações do nosso Conselho continuem avançando na busca de

conquistas que consolidem o nosso exercício profissional com autonomia e reconhecimento, ampliando as parcerias com as

demais entidades de classe.

Aqui expomos alguns destes compromissos:

�Ampliar e fortalecer a presença do Conselho nas unidades de saúde

�Ampliar formação das comissões de ética nas instituições de saúde

�Implantar a ouvidoria como instrumento de aproximação do conselho junto aos profissionais de enfermagem

Veja mais compromissos acessando:

www.facebook.com�unirparaavancar

unir-para-avancar.blogspot.com.br�

Efetivos
Ângela Cristina BuenoVieira
Hospital das Clínicas�UFG, Universo e SEE�GO

Ivete Santos Barreto
FEN�UFG, Universo e Conselheira Cofen

Laura Maria IsabelaT. de Barros
ESAP - SES�GO e MS 
aposentada�

Michelle da Costa Mata
UFG, PUC e Conselheira Coren-GO

Milca Severino Pereira
PUC�GO e UFG 
aposentada�

Suplentes
Cristiane José Borges
Faculdade de Enfermagem Jataí�UFG
Conselheira Coren-GO

Glenda Batista de Almeida Andrade
PUC�GO e Faculdade Objetivo

Luciana Aparecida Soares Moreira
Faculdade Estácio de Sá�GO

Silvio José de Queiróz
Samu, Siate�Corpo de Bombeiros e PUC�GO

Vivane Ribeiro
SES-GO

Membros da Chapa � do Quadro I



Chapa 1 dos Quadros II e III  -

Nº �� -  Ano �� - Informativo Coren-GO �

Nós, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem organizados na CHAPA � dos QUADROS II e III, compreendemos este

momento eleitoral do Coren-GO como de grande importância em nosso Estado e, por isso, nos apresentamos para compor o

Plenário de nosso Conselho Regional, no triênio ���-����. Assumimos compromissos que são fundamentais para unidade

e reconhecimento dos profissionais de Enfermagem. Nos propomos a exercer o mandato com dedicação, responsabilidade e

respeito, dignificando nossa profissão e enfrentando os desafios para a valorização profissional.
Tendo em vista que o Plenário do Conselho é composto por Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Enfermeiros,

construímos os princípios e compromissos de nossa Chapa em união com a Chapa I do Quadro I � dessa forma trabalharemos

coletivamente para alcançarmos os melhores resultados para Enfermagem Goiana. O lema �UNIR PARA AVANÇAR	,

representa o nosso empenho no desenvolvimento de ações que ampliem as conquistas da categoria.

Conheça alguns de nossos compromissos
�Consolidar o modelo de gestão, embasado na solidariedade, participação, transparência, ética e respeito à natureza

pública do sistema
�Aprimorar a comunicação entre o Coren e os profissionais de enfermagem
�Atuar em conjunto com as demais organizações da Enfermagem, para a aprovação do PL das �� horas semanais e

projetos de lei de interesse da enfermagem
�Fortalecer o fórum de entidades de enfermagem para ações em defesa da profissão e dos profissionais

Buscar a integração com os demais conselhos da área de saúde para a defesa da assistência à saúde livre de risco, imperícia,

imprudência e negligência

Veja mais compromissos acessando:
www.facebook.com�unirparaavancar
unir-para-avancar.blogspot.com.br�

Membros da Chapa � dos Quadro II e III
Efetivos
Marli Aparecida de Ávila
aposentada

Fernando Correa
Hospital Geral de Goiânia e SMS

Julivan Rosa Prata
Hospital das Clínicas�UFG

Rosilene Alves Brandão e Silva
Hospital Geral de Goiânia

Suplentes
Iramar Alves dos Santos
Hospital Materno Infantil

Marines de Sousa Ribeiro
Hospital Geral de Goiânia e SMS

Nilza Maria Pires de Morais
Hospital Geral de Goiânia

Ronilda de Souza Cavalcante e Silva
Hospital Materno Infantil

Técnico e Auxiliar
de Enfermagem



A seguir nossas propostas:

� Criação de programas específicos, apoiando e buscando inserir os profissionais no mercado de trabalho;

� Sugerir e defender, junto ao Conselho Federal de Enfermagem, Auxílio Maternidade, correspondente ao valor de

uma Anuidade;

� Promover e desenvolver campanhas na mídia, buscando fortalecer e valorizar os profissionais da Enfermagem

perante a sociedade;

� Fomentar parcerias com órgãos, a exemplo do Ministério Público, Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária e

outros, visando garantir melhorias nas condições de trabalho para os profissionais de Enfermagem;

� Criar e promover uma rede de convênios, para os profissionais de Enfermagem do Estado de Goiás, objetivando

descontos em serviços e estabelecimentos, tais como: Postos de Combustíveis, Farmácias,Teatros Cinemas e outros;

� Estabelecer parcerias com as Instituições de Ensino para concessão de descontos em cursos de pós-graduação

Latu Senso;

� Lutar em conjunto com os sindicatos e outras instituições, em defesa de melhores salários, condições dignas e

adequadas de trabalho, combatendo a precariedade e exploração do trabalho dos profissionais de saúde;

� Criação de Comissão de Ética nas instituições públicas e privadas de saúde, ofertando cursos de capacitação e

acompanhamento específico aos membros das comissões;

� Criar e ampliar relacionamento com os profissionais de Enfermagem e entidades afins;

� Desenvolver campanhas nos meios de comunicação escrita e falada, buscando a valorização profissional junto à

sociedade.

� Nº �� -  Ano �� - Informativo Coren-GO

Chapa 2 do Quadro I - Enfermeiro

Efetivo
CRISTIANE DIVINA DE SOUSA
Instituição ARS Serra da Mesa de Uruaçú-Go

EDNA DE SOUZA BATISTA BRANDÃO
Unimed Goiânia e Santa Casa de Misericórdia

ELEUZA DO ROSÁRIO DE MELLO BRANDÃO

ELMA DOS SANTOS ASSIS
Instituto de Angiologia de Goiânia

WESLEY PADILHA DOS SANTOS
HC � Hospital das Clinicas e HPM Hospital do Policial Militar

Suplentes
ADRIANA RODRIGUES CRISPIM
Secretaria Municipal da Saúde de Uruaçú �Go

ANDIARA PEREIRA MARTINS FONSECA SILVA
Secretaria Municipal da Saúde de Niquelândia - Go

CLÊNIA RIBEIRO DE FARIA
Secretaria Municipal de Saúde, Distrito Sanitário Sul e Pronto
Socorro PsiquiátricoWassily Chuc

MARCIA LIMONGI PINTO COELHO

WILKA DE CASTRO RABELO SILVEIRA

Membros da Chapa � do Quadro I


