
INFORMATIVO

Acompanhe nesta edição especial 
as principais ações da gestão 

“Unir para Avançar”



2 Informativo Coren-GO | Dezembro 2015

EditorialConselho Regional de
Enfermagem de Goiás

Missão - Assegurar à sociedade uma 
assistência de enfermagem ética, 
científica e de qualidade por meio da 
fiscalização do exercício profissional.

Visão - Ser um Conselho valorizado pela 
sociedade por meio de excelência na 
prestação de serviços.

Natureza - O Conselho Regional de 
Enfermagem do Estado de Goiás é um 
órgão de fiscalização e regulamentação 
do exercício da profissão de enfermeiro 
e das demais profissões compreendidas 
nos serviços de enfermagem em todo 
o território do Estado de Goiás, e com 
os demais conselhos regionais e federal 
de enfermagem constituem nos termos 
do artigo 1º da Lei 5.905, de 12 de 
julho de 1973, uma Autarquia Especial 
com personalidade jurídica de direito 
público com autonomia administrativa e 
patrimonial.
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Para última edição do Informativo Coren-
GO de 2015, todo o plenário optou por 
apresentarmos o balanço das realizações da 
gestão Unir para Avançar. Embora não tenha 
sido possível relatar todas as ações, nos 
preocupamos em expor momentos cruciais 
para a enfermagem goiana e para a luta 
por oferta de saúde com qualidade para a 
população.

Não poderíamos ser orgulhosos a 
ponto de dizer que só tivemos acertos e 
êxito. Em contraste com isso, oferecemos 
informações para que os colegas de 
profissão possam avaliar os passos que 
estão sendo dados. 

Durante nossa campanha, nos comprometemos 
a aproximar o Conselho da categoria, quer seja na Capital e no 
interior. Nas próximas páginas, vocês, caros leitores, poderão ver diversas 
ações que buscamos encontrar grupos específicos - como durante o 
encontro com responsáveis técnicos, enfermeiros obstetras e obstetrizes, 
colaboradores das comissões e câmaras técnicas do Conselho; e também de 
forma geral, como no desenvolvimento do projeto “Coren vai até você”.  O 
plenário realizou 24 reuniões ordinárias e a diretoria 48 reuniões.

Outro ponto de interesse é levar a fiscalização para próximo do profissional, 
quer seja no processo educativo, quer no papel de incentivador para serem 
cumpridas leis e normas estabelecidas por resoluções do sistema Cofen/
Corens. Foram fiscalizadas, em 2015, 810 unidades de saúde.

Nosso canal de comunicação com os profissionais de enfermagem também 
foi amplamente receptivo nos 12 últimos meses. E-mails respondidos, dúvidas 
sanadas, serviços prestados e informação disponibilizada por meio impresso 
e digital são alguns exemplos. 

Estamos certos de que as ações realizadas foram possíveis graças aos 
esforços do plenário, colaboradores, assessores e empregados do Regional.

Para o próximo ano, temos a sólida certeza de que há muito a ser feito. 
Em contraponto com isso, sabemos também o caminho que devemos traçar 
para alcançar nosso objetivo maior: valorizar e empoderar a Enfermagem. Em 
nome do plenário, desejo boas festas e um ano novo com alegrias e sabedoria 
para enfrentar os desafios. 

Boa leitura. 

O caminho que 
queremos trilhar

facebook.com/corengo

Acompanhe-nos

Ivete Santos Barreto
Presidente Coren-GO
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Balanço 2015

Conselho realiza ações estratégicas 
para alcançar resultados positivos

Dia 5 - Com o perfil de conciliar ações administrativas que estavam em andamento e agregar novos 
itens de otimização, o atual plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás logo em seus 
primeiros dias de trabalho realizou encontro com todos os funcionários na sede do Conselho. 
A presidente Ivete Santos Barreto disse que o Coren-GO é um dos regionais que mais cresce nos 
aspectos administrativos e de fiscalização no cenário nacional. “Muito foi feito para alcançar essa 
posição. Trabalharemos juntos para continuar sendo uma referência nacional’, disse.

Dia 30 – A gestão 2015-2017 do Coren-GO 
é empossada. A enfermeira Ivete Santos 
Barreto está a frente da diretoria, juntamente 
com a enfermeira Ângela Cristina Bueno e a 
técnica de enfermagem Marli Aparecida de 
Ávila. Os conselheiros empossados, além de 
dar continuidade aos avanços empreendidos 
até aquele momento, estão desenvolvendo 
ações e projetos que ampliem as conquistas da 
enfermagem.

De 3 a 5 - Diretoria do Conselho participou do Seminário com Novos 
Gestores, promovido pelo Cofen. O evento teve como objetivos ins-
trumentalizar os novos gestores sobre as normas do direito adminis-
trativo aplicadas ao sistema Cofen/Corens e promover o trabalho ar-
ticulado com os regionais.  Fizeram parte da programação palestras, 
debates e visita guiada nas dependências do Cofen.

Dia 7 - Conselheiros e funcionários participaram de Capacitação 
em Instrução, Atualização e Julgamento de Processo Ético, no au-
ditório da sede. Durante todo o dia, o procurador geral do Regional, Marcus Vinícius 
Machado Rodrigues passou importantes informações sobre processo ético. O principal 
objetivo da ação é trazer segurança aos atos praticados dentro de um processo ético. 

De 11 a 13 - Coren Móvel participou de ação de prevenção 
às DSTs junto com SMS de Goiânia, em parceria com a Secre-
taria Estadual de Saúde (SES), a Universidade Federal de Goi-
ás (UFG). A população teve acesso a testes rápidos para HIV 
e kits de prevenção, que incluem preservativos masculinos e 
femininos, géis lubrificantes e um folheto com informações 
sobre como prevenir e tratar o HIV. 

Dia 24 – Durante a reunião plenária foram entregues as car-
teiras funcionais de Fiscal de Enfermagem aos fiscais do 
Coren-GO. A presidente do Regional, Ivete Santos Barreto, 
destacou que ter a carteira funcional em mãos é importante. 
“Trata-se de uma carteira que tem estampado o Brasão de 
nosso País, nossa pátria, a quem servimos e respeitamos”. 

Dia 25 – Conselho disponibiliza Protocolo de Enfermagem na Atenção 
Primária à Saúde do Estado de Goiás, na versão digital. O download é rápido 
e prático. A linguagem utilizada no livro é objetiva e prática, sem abrir mão 
da qualidade técnica do conteúdo. A expectativa é de que as informações do 
possam alcançar o maior número de enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem.
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De 17, 19, 24, 26 e 30 - Conselho participa de 
manifestações dos trabalhadores da área de 
enfermagem organizadas pelos Sindsaúde e Sieg 
nos Cais Chácara do Governador, Campinas, 
Bairro Goiá, Curitiba, Vila Nova e no Crof. Os 
conselheiros Sílvio José de Queiroz, Ronilda de 
Souza Cavalcante, Marinês de Sousa Ribeiro e 

Fernando Correa representaram o Conselho e também uniu 
sua voz aos profissionais que lutam por melhores condições de 
trabalho e salarial. “É importante que toda a categoria esteja 
unida e não perca o foco da luta por seus direitos”, disse Sílvio 
José. Tais participações resultaram na motivação das atividades 
do Fórum Nacional 30 Horas Já! 

Dia 25 - Conselheiro Sílvio Queiroz participou, como 
moderador, da mesa-redonda “Segurança do Paciente na 
Administração de Medicamentos na UTI: das evidências 
à prática”, do V Simpósio Internacional do Centro de 
Estudos em Enfermagem e Nutrição (Ceen), com o tema 
Segurança do Paciente em Terapia Intensiva.  O Simpósio teve 
conferencistas e pesquisadores da área de terapia intensiva e 
segurança do paciente do Brasil e dos EUA. 

De 15 a 17 - Conselheiros e funcionários do Coren-GO 
participaram do 6º Seminário Administrativo do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais, em Brasília, com o objetivo 
de aperfeiçoamento de pessoal e troca de experiências. 
As palestras abordaram temas diversificados como: regime 
jurídico único no âmbito dos conselhos profissionais, 
planejamento estratégico, licitações e contratos 
administrativos, gestão financeira e contábil, entre outros.

Dia 25 - Presidente do Coren-
GO coordenou a  mesa-redonda 
“Diálogo sobre o Trabalho em 
Saúde no Mercosul”, durante o 
4º SITEn, realizado pela ABEn, 
em Salvador (BA). Para Ivete, 
discutir o trabalho na área da 
Saúde com foco na realidade 
dos países da América Latina 
é extremamente importante para população 
e usuários. “Compreender e dialogar sobre o 
mundo do trabalho em saúde, na América Latina, 
e em particular nos países que hoje compõem o 
Mercosul, nos fortalece na convicção de que mais 
recursos para a saúde e fortalecimento do SUS é 
imprescindível para os trabalhadores da saúde e 
da enfermagem brasileira”, disse.

O Conselho esteve presente em 22 instituições 
diferentes de saúde e ensino, participando de 
atividades de homenagem à Enfermagem e 
ministrando palestras. Locais de participação 
do Coren-GO em atividades externas 
(palestras, seminários e mesas-redondas): 
Hospital de Doenças Tropicais (HDT), IFG de 
Goiás, Fac Inhumas, abertura da Semana 
Brasileira de Enfermagem, Hospital Alberto 

Rassi (HGG), Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás (HC/UFG), Faculdade Uni-Anhanguera, UEG 
de Itumbiara, Faculdade UniEvangélica de Anápolis, oficinas da 
Semana Brasileira de Enfermagem, Centro de Reabilitação Dr. 
Henrique Santilo (Crer), Hospital Anis Rassi, Hospital de Doenças Sanitária (HDS), UEG de Ceres, Faculdade 
Noroeste, Hospital de Doenças Sanitária (HDS), Hospital de Urgência e Emergência de Aparecida de 
Goiânia (Huapa), Hospital Neurológico, Hospital e Maternidade Dona Iris, Centec  de Aparecida de Goiânia, 
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG) e Secretaria Municipal de Saúde de 
Goiânia, Distrito Sanitário Leste.
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Dia 20 - Ivete Santos Barreto e Marli Ávila, presidente 
e conselheira do Coren-GO, respectivamente, 
participaram da inauguração da sede própria do Sieg, 
no Edifício Minas Bank. Na ocasião, estiveram presentes 
enfermeiras que tiveram grande participação em sua 
fundação, no ano de 1986, como Olívia Vieira da Silva 
e a ex-presidente Antônia Maria Ferreira Reis, além de 
membros da atual gestão e sindicalizados.

Dia 8 e 9 – Com a participação dos conselheiros, 
colaboradores e funcionários foi realizado o 
Planeja Coren Goiás – Seminário de Planejamento 
Estratégico. O encontro contou com a participação 
do Marcelo Felipe Moreira Persegona, assessor 
de Planejamento do Cofen e assessora Renata 
Cândida Dias Moreira. O objetivo de todas as 
estratégias estabelecidas são voltadas para quatro 
eixos principais: foco na enfermagem brasileira, 
transparência na gestão, flexibilidade e simplicidade. 

Mês da Enfermagem - A campanha de divulgação teve o 
depoimento da usuária do SUS  Ana Maria Pereira Teixeira 
sobre a categoria: “A enfermagem é essencial para a 
humanização no atendimento e bem-estar do paciente”. 
Além dela, participou também uma profissional de 
enfermagem que demonstra uma ação cotidiana do cuidado 
de enfermagem. A campanha estampou 24 outdoors 
espalhados pela Capital durante toda a semana em que 
se concentram as atividades da 76º Semana Brasileira de 
Enfermagem (SBEn). Os profissionais que se dirigiram ao 
Conselho, em maio, também puderam visualizar a campanha 
através de banner instalado na fachada da Autarquia. 

Dia 12 - Sessão solene de plenário, contou com a 
presença de aproximadamente 100 profissionais, que 
acompanharam reunião que teve como objetivos 
enaltecer o trabalho dos 47 mil inscritos no Regional, 
homenagear os membros das Comissões de Ética 
Institucional e firmar carta de intenção para elaboração 
do Termo de Cooperação Técnica, Científica e Operacional 
entre entidades que representam a enfermagem goiana 
– Coren, ABEn-GO, Abenfo-GO e Sindicatos.

Dia 29 - Finalizando as atividades de homenagem, foi 
realizada a 6ª edição do Prêmio Profissional Destaque da 
Enfermagem. Na ocasião, 40 profissionais de enfermagem 
receberam troféu e certificado de seu excelente trabalho 
desenvolvidos ao longo de sua vida profissional. 
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Dia 26 – As enfermeiras Alessandra Pereira Araújo Bastos e Juliana Batista Parreira foram contempladas 
com inscrição gratuita para o Curso sobre a Segurança do Paciente, que ocorreu no dia 4 de julho 
de 2015, em Goiânia. O sorteio teve como objetivo incentivar os profissionais de enfermagem a 
participarem do Curso e também levantar discussão sobre esse importante tema. 

Balanço 2015

Dia 28 – O Conselho sorteou, em parceria com o Cofen, 180 inscrições gratuitas para o 11º Congresso 
Brasileiro de Saúde Pública, promovido pela Abrasco. Segundo explica a presidente Ivete Santos Barreto, 
as vagas gratuitas para profissionais goianos possibilita a qualificação deles na área de saúde coletiva, além 
do intercâmbio de conhecimento. A solenidade de abertura contou com importantes nomes no cenário da 
nacional, como os ministros da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Arthur Chioro e Aldo Rebelo, 
respectivamente; presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Maria do Socorro de Souza, além da 
conselheira Federal Mirna Frota, prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, e autoridades estaduais e municipais. 

Dia 25 a 27 – O Coren-GO participa das 
atividades da Conferência Municipal de 
Saúde, em Goiânia, que mobilizou cerca 
de 2 mil pessoas. Seu apoio através da 
participação de seus representantes 
eleitos em etapas anteriores, entre eles 
estavam sete conselheiros do Coren-
GO - Ângela Cristina Bueno Vieira, Marli 
Aparecida de Ávila, Rosilene Alves 

Brandão e Silva, Julivan Rosa Prata, Glenda 
Batista de Almeida Andrade, Laura Maria Isabela Tiago de 
Barros e Ronilda de Souza Cavalcante e Silva; e ainda Olívia 
Vieira e Marli Moreira. 

Dia 1º – Foram apresentados os dados da pesquisa inédita que 
traça o Perfil da Enfermagem no Brasil com enfoque em Goiás. 
O diagnóstico da profissão aponta concentração regional, 
tendência à masculinização, situações de desgaste profissional, 
subdimensionamento e subsalário. Maria Helena Machado, 
coordenadora-geral da pesquisa, abordou em sua apresentação 
que os trabalhadores da enfermagem representam a grande 
maioria que atuam do campo da saúde. “Trata-se de uma 
categoria presente em todos os municípios, fortemente 
inserida no SUS e com atuação nos setores público, privado, 
filantrópico e de ensino. Isso demonstra a dimensão da pesquisa, que não contempla 
apenas os que estão na ativa, mas a corporação como um todo”, comentou. 

Dia 13 – A partir dessa data o Coren-GO 
passou a fazer parte do Comitê Gestor 
– Agrotóxicos e tem acompanhado as 
discussões do grupo, que nasceu da 
urgente necessidade de estabelecer ações 
integradas visando orientar, implementar 
políticas, monitorar, fiscalizar uso e 
aplicação de agrotóxicos promovendo a 
segurança alimentar dos consumidores 
e trabalhadores. A representante do 

Regional nesse Comitê e também conselheira, 
Ângela Cristina Bueno Vieira acredita que é imprescindível 
evidenciar a obrigatoriedade de todos os profissionais de 
enfermagem de realizar a notificação compulsória nos 
casos de intoxicações exógenas (por substâncias químicas, 
incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados). 

Dia 22 – Nessa data foi realizado o 1º 
Encontro de Colaboradores do Coren-GO, no 
auditório da Autarquia. Estiveram presentes 
conselheiros, assessores e coordenadora 
do setor de Processos Éticos. O objetivo do 
encontro foi dar a oportunidade para que 
todos os conselheiros e 80 colaboradores 
pudessem conhecer um ao outro, tendo em 
vista que trabalham em diferentes câmaras 
técnicas, comissões e grupos de trabalho. Na 
ocasião, também foram expostas as metas e 
dinâmica de trabalho para 2015. 
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Dia 26 - Durante a realização da 199ª Reunião Plenária 
Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia 
(CMS), tomou posse da cadeira de vice-presidência o 
Sindicato dos Enfermeiros de Goiás (Sieg) e, o Conselho 
Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) ficou como 
suplente do cargo. Para representar as instituições foram 
eleitas a enfermeira e secretária de Assuntos Jurídicos do 
Sieg, Luzinéia Vieira dos Santos, e a técnica de enfermagem 
e tesoureira do Coren-GO, Marli Aparecida D’Ávila, 
respectivamente. 

Dia 24 – A Câmara Municipal de Goiânia 
homenageou 54 profissionais que atuam como 
socorristas no Samu 192, Corpo de Bombeiros e 
empresas particulares. O conselheiro do Coren-
GO, enfermeiro Sílvio José de Queiroz foi um 
dos homenageados e, junto com ele outros 20 
profissionais de enfermagem também receberam 
o Certificado de Honra ao Mérito pelo trabalho 
prestado em prol da sociedade.

Dia 9 - Visando contribuir e motivar 
os enfermeiros e enfermeiras 
que atuam como Responsáveis 
Técnicos, o Conselho Regional de 
Enfermagem de Goiás realizou 
o 1º Encontro de Enfermeiros 
Responsáveis Técnicos, com a 
participação de dois palestrantes 

renomados da área de enfermagem: 
Dr. Gelson Luiz de Albuquerque , que abordou o tema “As 
mídias sociais e a ética profissional na enfermagem”e a 
Dra. Denize Bouttelet Munari, que falou sobre“As relações 
interpessoais e a ética profissional na enfermagem”. O evento 
reuniu cerca de 300 enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem e acadêmicos da Capital e municípios vizinhos. 

De 15 a 18 – Goiás participou do 18º Congresso 
Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, que 
teve como tema central “Desafios Emergentes para 
a Enfermagem Brasileira”. A delegação de Goiás 
participou de discussões, apresentação de trabalhos 
e recebeu centena de visitantes no stand. O Coren-
GO foi representado no evento pela presidente Ivete 
Santos Barreto; conselheira-secretária Ângela Cristina 
Bueno; conselheira-tesoureira Marli Aparecida de 
Ávila; conselheiros Fernando Correa, Laura Isabela 
de Barros, Rosilene Alves Brandão e Silva, Silvio José 
de Queiroz e Ronilda Silva; além dos colaboradores 
Marcelo Medeiros e May Socorro Martinez Afonso. 

De 28 a 1/10 – Realizada 1ª edição do “Coren vai até você”, 
em Catalão. 

Dia 21 - Conselhos regionais da área da saúde prepararam 
proposta coletiva para Conferência Estadual de Saúde, na 
sede da Autarquia, com o objetivo de estabelecer metas e 
ações visando o fortalecimento das ações dos conselhos 
regionais das profissões da área da saúde. O encontro contou 
com a participação dos presidentes dos Conselhos Regionais 
de Enfermagem – Ivete Santos Barreto, Medicina (Cremego) 
– Aldair Novato Silva, Biomedicina (CRBM3) – Rony Marques 
Castilho, Odontologia (CRO-GO) – Jean-Jacques Rodrigues, 
Fonoaudiologia (Crefono5) – Silvia M. Ramos, Farmácia 
(CRF) – Ernestina Rocha, Nutrição (CRN1) – Giselle S. Freitas; 
além das conselheiras do Coren-GO – Ângela Bueno e Marli 
Ávila, e da conselheira de Psicologia (CRP-09) – Aurora Zanini 
Cesar.

De 23 a 26 - Conferência Estadual de Saúde de Goiás, com 
o tema “Saúde Pública de qualidade para cuidar bem das 
pessoas: direito do povo brasileiro”, contou com presença 
expressiva de profissionais de enfermagem. A presidente do 
Coren-GO, Ivete Barreto, participou da mesa de abertura ao 
lado de gestores e representantes de órgãos ligados a saúde, 
como por exemplo, o presidente do CES, Venerando Lemes; 
presidente ABEn-GO, Patrícia Antunes, entre outros. 
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De 1º a 3 - Edição do “Coren vai até você”, em Rio Verde. 

1º a 4 de dezembro – Participação na XV Conferência Nacional de Saúde, que teve como 
tema “Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas: direito do povo brasileiro”. A 
enfermagem goiana esteve presente com a participação da presidente Ivete Barreto, secretária 
Ângela Bueno, enfermeiros José Antônio e Marta Valéria Calatayud.

Dia 8 - Coren-GO participa do lançamento do Fórum dos Conselhos Regionais da Área de Saúde 
do Estado de Goiás (FCRAS-GO), assumindo o cargo de coordenador.

Dia 1º - Coren-GO participa de campanha de 
conscientização e prevenção de câncer de 
mama. A fachada do prédio ficou iluminada 
com a cor rosa; o site do Conselho e a fanpage 
também foram estilizados com a cor da 
campanha. 

Dia 15 – Foi realizado o encontro “Enfermagem Obstétrica 
2015: Desafios da Formação e Atuação” com a presença 
de 100 profissionais de enfermagem que atuam na área de 
obstetrícia em Goiás. A palestrante convidada, presidente da 
Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras 
(Abenfo-Nacional) e professora da Escola de Enfermagem 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Kleyde 
Ventura de Souza, iniciou sua apresentação falando sobre 
o dado alarmante divulgado pelo Fundo de População das 
Nações Unidas e parceiros (UNFPA) que indica a possibilidade 
de se evitar até 3,6 milhões de mortes de mulheres e recém-
nascidos, anualmente, em 58 países em desenvolvimento 
através do trabalho da enfermagem obstétrica ou obstetriz 
competente e qualificada e apoiada por serviços.

De 11 a 13 - Edição do “Coren vai até 
você”, em Porangatu.

De 20 a 22 - O projeto “Coren vai até você”, em Formosa.

Dia 1º - O Coren-GO participou da caminhada, 
em comemoração ao Dia do Idoso, promovida 
pelo Movimento Plural-Idades, no Bosque 

dos Buritis. A ação contou com atividades de lazer e 
socialização dos idosos. Participaram os conselheiros Marli de 
Ávila, Fernando Correa e Nilza Maria Pires de Morais. 

Dia 1º - Coren-GO participa de campanha 
de conscientização e prevenção de câncer 
de próstata. A fachada do prédio ficou 
iluminada de azul; o site do Conselho e a 
fanpage também foram estilizados com a 
cor da campanha.

Dia 24 – Ivete Barreto participou da Conferência Nacional 
Livre sobre a Saúde da Mulher. 

De 25 a 27 – Os conselheiros Marli de Ávila, Fernando Correa 
e Iramar Alves dos Santos participaram do 4º Congresso 
Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (Conaten), 
em Salvador (BA).

Dia 29 – Presidente Ivete Barreto participou da mesa-redonda 
com tema “Fórum Nacional da Enfermagem 30 Horas Já!”, 
durante o 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEn), 
em São Paulo (SP).



9Informativo Coren-GO | Dezembro 2015

Interiorização

Profissionais de Catalão, Formosa, Porangatu, Rio Verde e, respectivos, municípios vizinhos acolheram a 
proposta do Projeto e participaram dos minicursos e procuraram atendimento na unidade móvel

Projeto “Coren vai até você” 
alcança meta junto à categoria

Em Catalão, os responsáveis técnicos puderam 
fazer perguntas à enfermeira-fiscal Giovanna 
Barros, abordando situações do cotidiano da 
assistência em saúde. Além disso, o momento 
foi oportuno para se discutir a importância dos 
profissionais se atualizarem, constantemente, 
com relação às Resoluções do Cofen para que os 
serviços das unidades de unidades sejam realizados 
com respaldo legal. Uma das participantes dos 
minicursos, a enfermeira Maria Aparecida Barbosa 
Rego, afirmou que a ação é digna de elogios! 
“Nós profissionais de enfermagem, que residimos 
no interior, sentimos a real necessidade de estar 
próximo do nosso Conselho”. 

Ao final das atividades em Catalão, vários 
participantes expressaram sua satisfação com 
relação à qualidade dos minicursos e também do 
atendimento prestado, sendo que 91% considerou 
a programação científica ótima e 80% aprovaram o 
atendimento, de acordo com a ficha de avaliação 
preenchida no final de cada minicurso. 

Catalão

Visando aproximar o Conselho e os profissionais que re-
sidem no interior do Estado, o Coren-GO elaborou o proje-
to “Coren vai até você”, através de um Grupo de Trabalho 
específico para a interiorização. Ao longo do 1º semestre 
de 2015, o conselheiro Silvio José de Queiroz, que faz parte 
desse grupo, reuniu informações sobre as necessidades dos 
inscritos e propôs ações para suprirem tais anseios. 

Nas quatro edições de 2015, foram trabalhados seis te-
mas diferentes: “Encontro com Responsáveis Técnicos e Ges-

tores”, “Dilemas Éticos – Até Onde Posso Ir?”, “Como Siste-
matizar a Assistência em Enfermagem”, “Atendimento inicial 
ao politraumatizado”, “Avalição, Classificação e Tratamento 
de Feridas“ e “Processamento de Artigos Utilizando Método 
Físico e Físico-Químico”. “Embora essa tenha sido a base para 
nossa programação, buscamos adaptar os temas e o conteú-
do para cada edição de acordo com as características da re-
gião, levantas pela equipe de Fiscalização e também pelo Gru-
po de Trabalho”, explicou a presidente Ivete Santos Barreto. 

Participantes do minicurso “Encontro com Responsáveis Técnicos e Gestores”

Em Formosa, a enfermeira Zilah Cândida Pereira falou sobre 
“Processamento de Artigos Utilizando Método Físico e Físico-
Químico”. Logo no começo de sua apresentação, Zilah foi enfática 
ao dizer que o centro de material de esterilização não pode ser 
deixado de lado. “A segurança do paciente depende muito do modo 
como é tratado a central de esterilização. Devemos ser criteriosos e 
realizar um trabalho constante”, afirmou.

Profissionais e acadêmicos participaram do minicurso “Processamento de 
Artigos Utilizando Método Físico e Físico-Químico”

Formosa
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Interiorização

Já o recorde de público aconteceu na cidade de Poranga-
tu. 703 profissionais e acadêmicos participaram das ações 
do “Coren vai até você”, incluindo os minicursos e atendi-
mento personalizado no Coren-Móvel. 93% do público pre-
sente considerou o conteúdo satisfatório, de acordo com as 
fichas de avaliação. 

Paralelo a essa ação, no dia 11 de novembro, o Regional 
em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG) realizou encontro com os 
secretários municipais de Saúde e enfermeiros responsáveis 
técnicos, com o objetivo de falar sobre a importância da im-
plantação do Protocolo de Enfermagem em Atenção à Saúde 
de Goiás na Atenção Primária à Saúde (compêndio lançado 
pelo Coren-GO em dezembro do ano passado). A Pró-Reitora 
de Extensão e Cultura, enfermeira e uma das organizadoras 
do Protocolo, Claci Fátima Weirich Rosso apresentou o con-
teúdo abrangido pelo Protocolo e ainda a praticidade e se-
gurança que sua implantação pode trazer aos profissionais e 
aos gestores. 

O secretário Municipal de Saúde de Porangatu, Paulo Ce-
zar Sotelo, esteve presente e expressou seu apoio a implan-
tação do Protocolo de Enfermagem em Atenção à Saúde de 
Goiás na Atenção Primária à Saúde. “Acredito que todas as 
ferramentas que contribuam para a segurança do trabalho 

Em Rio Verde foi possível atender a demanda de atendimento 
personalizado. Segundo explica a coordenadora do setor de 
Registro e Cadastro, Célia Viana, “muitos profissionais solicitaram 
que fossem levados suas documentações, como carteira, diplomas, 
certidão de responsabilidade técnica, e outros”.  458 profissionais 
participaram dos minicursos e 99% consideram a qualidade 
satisfatória.

A cada edição finalizada, o Conselho tem a certeza de estar 
no caminho certo para atender às necessidades de seus inscritos. 
“Estamos alcançando nosso objetivo que é levar capacitações 
gratuitas e com qualidade ao interior goiano, além de cumprirmos 
uma de nossas propostas de campanha”, avalia a presidente Ivete 
dos Santos Barreto.

Palestrante Lair Ribeiro realiza demonstração durante o 
minicurso, “Atendimento inicial ao politraumatizado”

Porangatu

dos profissionais e do atendimento oferecido à população 
são válidas, em especial, quando se trata de conteúdo pre-
parado por especialistas da área e que conhecem a realidade 
de nosso Estado, como é caso desse Protocolo proposto pelo 
Conselho”, destacou.

Rio Verde
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Anuidade

A anuidade, referente ao ano de 2016, terá vencimento 
no dia 31 de março, mas os profissionais que optarem 
pelo pagamento em parcela única, no mês de janeiro, 
terão desconto de 10% do valor integral. Quem pagar, em 
parcela única, no mês de fevereiro terá desconto de 5%. 
Outra possibilidade é pagar a anuidade parcelada em 5 
vezes, iguais e sucessivas (nesse caso, não será concedido 
descontos).

Para os enfermeiros, a anuidade é de R$ 337,70 e com 
o desconto de 10% cai para R$ 303,93. Para técnicos de 
enfermagem, o valor de R$ 208,81, é reduzido para R$ 
187,93. Já para os auxiliares de enfermagem, a anuidade 
de R$ 167,56 passa a ser de R$ 150,80. Outra opção é 
parcelar o valor da anuidade em até 5 parcelas mensais, 
iguais e sucessivas (nesse caso não será concedido 
desconto). 

Em Goiás, a anuidade pode ser paga 
com desconto de 10% em janeiro

Com o valor recebido das anuidades é que os 
Conselhos Regionais de Enfermagem custeiam as 
despesas necessárias à manutenção da infraestrutura e 
de fiscalização que permitem sua atuação em defesa e 
valorização da profissão, bem como dos pacientes que 
têm o direito de receber este tipo de Assistência legal e 
ética. 

Além disso, com as anuidades são realizadas diversas 
ações envolvendo a informação e comunicação com os 
profissionais de enfermagem; cursos de aprimoramento 
profissional; e funcionamento de quatro subseções no 
Estado. Cabe esclarecer aos profissionais goianos que o 
Conselho Federal de Enfermagem, órgão competente 
para fixar os valores das anuidades e detentor de 25% da 
receita proveniente dos recolhimentos das anuidades de 
todos os regionais do País. 

ATENÇÃO: Os boletos para pagamento são enviados 
pelos Correios para os endereços que temos cadastrado 
na inscrição de cada profissional no mês de dezembro 
de 2015, com previsão de chegada máxima até 15 de 
janeiro. Mas, caso você não receba até esta data e não 
queira perder o desconto, acesse o site www.corengo.
org.br e retire seu boleto através dos Serviços On Line.

Pagamento em parcela única até 31 de janeiro de 2016, 
com desconto de 10%

Pagamento em parcela única até 29 de fevereiro de 2016, 
com desconto de 5%

Pagamento parcelado (simulação de cinco vezes)

Recria tua vida, 
sempre, sempre.

Remove pedras e planta 
roseiras e faz doces. 

Recomeça.

Cora Coralina
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Financeiro

RELATÓRIO SINTÉTICO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE JULHO A SETEMBRO 2015


