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Conselho Regional de 
Enfermagem de Goiás

Missão - Assegurar à sociedade uma assistên-
cia de enfermagem éti ca, cientí fi ca e de qua-
lidade por meio da fi scalização do exercício 
profi ssional.

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

Natureza - O Conselho Regional de Enferma-
gem do Estado de Goiás é um órgão de fi sca-
lização e regulamentação do exercício da pro-
fi ssão de enfermeiro e das demais profi ssões 
compreendidas nos serviços de enfermagem 
em todo o território do Estado de Goiás, e 
com os demais conselhos regionais e federal 
de enfermagem consti tuem nos termos do 
arti go 1º da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, 
uma Autarquia Especial com personalidade 
jurídica de direito público com autonomia 
administrati va e patrimonial. 
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Editorial
Nesta edição do Informati vo Coren-GO, tra-

zemos um balanço proporcional, dos seis primei-
ros meses de 2017, prosseguindo no ritmo costu-
meiro da gestão em passar o demonstrati vo das 
ati vidades como prestação de contas à categoria. 
Um dos pontos marcantes do primeiro semestre 
é o mês de maio, pois nele são concentradas as 
ações de autoconhecimento e valorização da 
enfermagem. Este ano, preparamos três desta-
ques para os profi ssionais de enfermagem – Se-
minário de Atualização dos Técnicos e Auxilia-
res de Enfermagem, Seminário Comemorati vo 
da Semana de Enfermagem e Prêmio Profi ssional Destaque. Desse 
modo, foi possível ter em um mesmo mês ati vidades de atualização, capa-
citação e homenagem! Além da festejada parti cipação dos profi ssionais 
no projeto de mídia “A enfermagem na minha vida”, com belas histórias 
e vivências profi ssionais, contadas em todos os dias do mês de maio em 
nosso site e Facebook.  

Aqui no Informati vo apresentamos também importantes e objeti vas 
informações sobre renovação da carteira profi ssional, atualização de da-
dos, inscrição remida, negociação de débitos, dentre outros.

Vivemos cercados de notí cias, comunicados e alertas sobre uma di-
versidade de assuntos. A enfermagem também é fonte inesgotável de 
temas relevantes, a exemplo da atual campanha de mídia do Cofen, que 
aborda de forma contundente a questão da violência contra os profi s-
sionais de enfermagem. Por isso, convidamos todos os profi ssionais de 
enfermagem a acessarem o site do Conselho - www.corengo.org.br  e 
também nossas páginas nas redes sociais – Facebook e Instagram, para 
se manterem informados e comparti lharem com os colegas esta gama de 
informações.

Além disso, deixamos aqui registrado a importância de acessar os 
Serviços Online, disponível em nosso site. Essa ferramenta disponibiliza 
autoatendimento aos profi ssionais de enfermagem e acesso à certi dões, 
atualização de dados e negociação de débitos. Estar antenado com as 
inovações do mundo virtual é um passo que todos nós devemos dar. O 
Coren-GO tem buscado seu espaço junto à tecnologia para oferecer aten-
dimento 24 horas aos profi ssionais goianos. Acesse, use e dê sugestões 
de melhorias.

Boa leitura!

Ivete Santos Barreto
Presidente Coren-GO

      www.corengo.org.br                     facebook.com/corengo                   corengoofi cial



Informativo Coren-GO | Julho 2017  |  3 

A renovação da carteira 
profissional é gratuita

Semelhante ao que ocorre em outras profissões, os 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem podem 
usar sua carteira profissional em substituição ao RG tradi-
cional, em todo o território nacional em várias situações, 
como votar e embarcar em voos domésticos. Ainda assim, 
seu uso mais importante é feito durante o exercício das 
atividades profissionais, pois identifica o trabalhador como 
sendo um profissional inscrito em seu Conselho Regional. 

Vale destacar a necessidade de estar atento ao seu 

período de validade, que de acordo com a Resolução Co-
fen 510/2016 é de 5 anos, a contar da data de emissão. 
Para facilitar a vida do profissional, a renovação é gratui-
ta. Outra informação importante é o uso obrigatório da 
carteira profissional durante as atividades laborais, inde-
pendente de estar portando o crachá institucional ou de 
outro documento que comprove seu vínculo empregatí-
cio com a instituição, de acordo com a Resolução Cofen 
460/2014.

Para renovar a carteira profissional é sim-
ples. É preciso comparecer pessoalmente a uma 
das unidades do Coren-GO com os seguintes do-
cumentos:

• Carteira de Identidade Profissional do Coren-GO 
(a que está sendo utilizada até o momento pelo 
portador);
• Carteira de identidade civil ou outro documento 
com valor legal na validade, no qual conste a data 
da emissão, o órgão emissor e a foto (profissionais 
estrangeiros deverão apresentar obrigatoriamen-
te o RNE – Registro Nacional de Estrangeiros);
• Certidão de Nascimento ou certidão de casa-
mento com averbação de divórcio, conforme 
estado civil (este documento será requerido so-
mente nos casos de alteração de estado civil e/ou 
mudança de nome);
• Comprovante de residência com CEP e data in-
ferior a seis meses de sua emissão; e
• 1 foto recente, colorida, nítida, sem sombra, 
com fundo branco e em formato 3×4; ou opção 
de captura no próprio Conselho (somente na 
Sede, em Goiânia).

Janete Leite Barreto renova carteira profissional

 9 A Carteira de Identidade Profissional não pode 
ser plastificada.

 9 Para requerer a substituição/renovação de sua 
Carteira de Identidade Profissional o titular deverá regu-
larizar sua situação financeira e cadastral junto ao Coren-
GO.

 9 A renovação da carteira somente poderá ser re-

querida a partir dos 30 (trinta) dias que antecedem seu 
vencimento. 

 9 Para as carteiras que não possuírem o venci-
mento impresso de forma explícita, será adotado como 
data de vencimento 5 (cinco) anos após a data de emis-
são. (Exemplo: data de emissão: 10/01/2012; vencimen-
to: 10/01/2017)

A cada 5 anos, os profissionais de enfermagem devem renovar sua cédula de identificação

Atenção! 
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Atualização de dados cadastrais 
é urgente e legal!

Mudou de telefone, e-mail ou endereço nos últimos 
tempos? Lembrou-se de ir até o site do Coren-GO e fazer 
a atualização de seus dados cadastrais? Caso não tenha fei-
to ainda, está na hora de atualizar as informações! O artigo 
55 do Código de Ética estabelece como responsabilidade do 
enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem “manter seus 

dados cadastrais atualizados”. 
Além de ser um dever legal, manter os dados atualiza-

dos abre portas para que os inscritos possam receber infor-
mações do Regional e aprimorar seu relacionamento com 
o Conselho. Não deixe para depois. Seja um profissional de 
enfermagem bem informado sobre seu Conselho!

Passo a passo 
1. Entre nos Serviços Online disponível no site 

www.corengo.org.br
2. Na tela seguinte, preencha os campos com 

número de inscrição/CPF/CNPJ e de senha e clique 
em Entrar 

3. Escolha a opção “Atualização de Endereço/
Contato”, que fica no canto esquerdo da tela

4. Escolha a opção “Selecione Endereço” na tela 
seguinte e informe os novos dados. Após o preenchi-
mento, clique em Gravar 

5. O próximo passo é “Alterar Outros Contatos”. 
Após inserir o novo e-mail e número de celular com 
DDD, clique em Alterar”

6. Irá aparecer a mensagem de “Alteração reali-
zada com sucesso”

7. Pronto. Se não for solicitar nenhum outro 
serviço de autoatendimento, você pode clicar em 
“Sair”, pois as alterações foram todas salvas. 

OU
Você pode se dirigir a uma das unidades do Co-

ren-GO e pedir que o atendente realize as alterações 
necessárias.

Os profissionais de enfermagem têm até o 
dia 31 de agosto para atualizar dados que são 
necessários para participar das eleições dos Con-
selhos Regionais de Enfermagem, que ocorrerá 
no dia 1º de outubro de 2017, para compor os 
novos plenários no triênio 2018-2020. Tendo em 
vista que a eleição será realizada pela internet em 
100% dos regionais, é imprescindível que o e-mail 
e telefone do inscrito estejam corretos e atualiza-
dos para receber a senha de votação. 

Os profissionais adimplentes receberão uma 
senha de votação via SMS e e-mail e, assim, pode-
rão acessar virtualmente a plataforma para reali-
zação sua escolha. Por esta razão, é fundamental 
o profissional registrado entrar em contato com o 
Conselho Regional de seu estado para atualizar os 
dados do cadastro.

Os resultados dos processos éticos julgados pelo Coren-GO podem ser conferidos no site www.corengo.org.br, 
na guia Profissional.   

Estão atuando em Goiás, 10 Comissões de Instrução de Processos Éticos compostas por 30 colaboradores pro-
fissionais de enfermagem. No último ano, as Comissões realizaram 226 reuniões e foram autuados 75 processos e 
julgados 17; 37 receberam pareceres de admissibilidade e 135 concluídos foram publicados.

Manter dados de contato atualizados no Coren-GO facilita a vida dos profissionais e ainda 
é símbolo da determinação em seguir aspectos preconizados pelo Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem

ELEIÇÕES 2017 - Para 
participar tem que informar!

Transparência nos processos éticos



Informativo Coren-GO | Julho 2017  |  5 

Inscrição Remida - quem tem esse direito?

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que 
contribuem com o Sistema Cofen/Conselhos Regionais por 
30 anos tem direito a inscrição remida, que significa não 
ter mais obrigatoriedade de recolher anuidades e pode 
continuar exercendo normalmente a profissão. 

Após obter a inscrição remida, além de ficar isento do 
pagamento da anuidade, é facultado o comparecimento 
às eleições, podendo, no entanto, votar e ser votado. Ao 
portador de inscrição remida será expedida nova carteira 
profissional de identidade com o mesmo número de sua 
inscrição definitiva principal, seguido da letra IR, ligado 

por hífen.
Para solicitar a inscrição remida, o profissional deve 

comparecer à sede ou a uma das subseções do Coren-GO, 
munido de original do RG, CPF, comprovante de residência 
com CEP atualizado e 1 foto recente, colorida, nítida, sem 
sombra, com fundo branco e em formato 3×4; ou opção de 
captura no próprio Conselho (somente na Sede, em Goiâ-
nia). Em casos de alteração de estado civil e/ou mudança 
de nome não especificada no RG, apresentar Certidão de 
Nascimento ou Certidão de Casamento com a verbação de 
divórcio, conforme estado civil.

Quem tem direito?
Conforme a Resolução Cofen 536/2017, tem direito à inscrição 

remida:
1. O profissional de Enfermagem que já tenha contribuído com 

o Sistema Cofen/Corens por 30 anos, consecutivos ou não. Na conta-
gem de prazo é considerado a inscrição no Sistema, independente da 
categoria.

+
2. Não ter sofrido penalidade ética e/ou administrativa no Siste-

ma, salvo após reabilitação.

+
3. Estar quites com todas as obrigações financeiras junto ao Co-

ren, inclusive quanto à anuidade integral do ano em exercício, se o re-
querimento for protocolizado após 31 de março do exercício vigente.

Quais são as 
vantagens?

A principal vantagem da 
inscrição remida é a isenção 
do pagamento das anuidades. 
De acordo com a Resolução 
Cofen 536/2017, o profissional 
mantém seu direito de exercer 
a profissão, bem como o de 
votar e ser votado nas eleições 
do Conselho. Vale destacar 
que, embora esteja isento do 
pagamento da anuidade, o ins-
crito continua tendo deveres 
éticos e legais.

A enfermeira Marlene Salum é uma das profissionais de Goiás que já solicitou sua inscrição remida
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Negociação por e-mail dão mais 
agilidade à regularização de débitos

Desde maio deste ano, as negociações de débitos de 
anuidades com o Coren-GO têm sido realizadas somente por 
e-mail e presencialmente. A mudança atende três necessi-
dades: dar mais agilidade ao processo de atendimento das 
solicitações dos profi ssionais, dar mais segurança ao profi s-
sional no que se refere ao repasse de informações e oti mizar 
a equipe de trabalho. 

Segundo explica a responsável pelo setor de Negocia-
ção de Débitos e gerente Financeira, Cleuzeni Moraes de 
Paula, já no primeiro mês da alteração no formato de aten-
dimento foi possível perceber a ampliação no número de 
boletos disponibilizados diariamente aos profi ssionais solici-
tantes. “Nosso tempo médio de atendimento passou de 48 
horas para 12 horas úteis”, relata. A agilidade do processo 
representa um ganho para os profi ssionais que buscam sal-
dar suas dívidas para reti rada da Certi dão de Regularidade, 
já que passaram a ter em mãos os boletos de negociação em 
menor tempo.

Outro resultado positi vo apontado pela gerente Finan-
ceira Cleuzeni Moraes é dinamicidade no atendimento pre-
sencial oferecido na unidade de Goiânia. Anteriormente, o 
atendente de Negociação de Débitos fi cava responsável por 
três fl uxos – presencial, telefone e e-mail.  “O tempo de es-
pera por aqueles que buscam atendimento presencial foi re-
duzido sensivelmente, uma vez que o funcionário está pron-

to para atendê-lo sem a necessidade de atender ao mesmo 
tempo ligações externas”, afi rma.

O Refi s Enfermagem 2017, válido de 3 de julho a 31 
de dezembro, facilita regularização de dívidas referentes às 
anuidades vencidas até 31/12/2016, multas e parcelamento 
anteriores que não tenha sido integralmente quitado. Para 
mais informações acesse o site: www.corengo.org.br.

Gerente Financeira afi rma atendimento mais rápido após 
implantação de negociação por e-mail

No primeiro semestre de 2017, o projeto Coren Vai 
Até Você esteve presente nos municípios de Anápolis, 
Aparecida de Goiânia e Rio Verde, levando minicursos e 
atendimento aos profi ssionais de enfermagem dos muni-
cípios e região vizinha.

Em Anápolis, em 30 de maio, os minicursos ti veram 

100 parti cipantes. No dia seguinte, em Aparecida, foram 
179 presentes. 

De 20 a 22 de junho, 540 profi ssionais e acadêmicos 
parti ciparam dos 5 minicursos oferecidos. Além de 400 
profi ssionais atendidos nos serviços de inscrição, atuali-
zação de dados e renovação de débitos. 

Anápolis Aparecida de Goiânia Rio Verde

Os profi ssionais que desejam regularizar pendências fi nanceiras com 
o Coren-GO podem solicitar a negociação de débitos através do e-mail 

boleto@corengo.org.br ou do autoatendimento dos Serviços Online

Coren Vai Até Você alcança mais de 800 profi ssionais
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Fiscalizações que contribuem para 
qualidade dos serviços e de trabalho

No primeiro semestre deste ano, o Coren-GO realizou 396 
fiscalizações em unidades com serviços de enfermagem em 46 
municípios goianos. Além disso, foram realizados 1.384 aten-
dimentos por telefone e presencialmente no serviço chamado 
de Fiscal de Plantão, onde um dos fiscais do Conselho esclarece 
dúvidas e oferece explicações adicionais sobre as resoluções. 

Paralelo às fiscalizações rotineiras no Estado, o setor de 
fiscalização tem trabalhado com outros órgãos, tais como a 
Auditoria Fiscal do Trabalho (SRTE-GO), Ministério Público do 
Trabalho e Ministério Público Federal, contribuindo na melho-
ria dos serviços prestados a população. O setor de Fiscalização 
também realiza ações em conjunto de serviços específicos. Nos 

meses de março e abril, deste ano, por exemplo, todas as uni-
dades de saúde de Aparecida de Goiânia cadastradas no Ca-
dastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) foram 
fiscalizadas. Em seguida, foi elaborado um dossiê que aponta 
os panoramas global e individual das unidades, descrevendo 
as irregularidades relacionadas ao exercício da enfermagem, as 
condições estruturais e organizacionais das instituições que in-
terferiam na assistência prestada aos usuários e na atuação dos 
profissionais de enfermagem. Esse material foi entregue pela 
presidente Ivete Barreto para o Secretário Municipal de Saúde 
Luiz Edgar Tollini, no dia 29 de junho de 2017. 

Conforme relatado pelo Chefe de Fiscalização, Marcos Vi-
nícius Ribeiro, após as fiscalizações é apresentado aos gestores 
locais as fragilidades dos serviços, que em geral se referem ao 
subdmensionamento e condições de trabalho. Além disso, a 
expectativa é avançar nas fiscalizações pelo Estado sem compro-
meter seu papel referente a sensibilização do profissional para 
o cumprimento do dever ético, por meio de palestras e orienta-
ções pelos diversos canais de comunicação do Coren-GO. 
Média e Alta Complexidade – A presidente do Coren-GO, Ivete 
Barreto, detalhou que, em 2016, o Conselho foi à rede de mé-
dia e alta complexidade de Goiás, incluindo hospitais estadu-
ais e federal. A partir das informações globais disponibilizadas 
em consolidado foi possível repassar a situação aos gestores e 
acompanhar as medidas apresentadas para cumprimento das 
notificações.

Marcos Vinícius Ribeiro fala sobre falta de profissionais 
em unidades  públicas e privadas

O Coren tem como meta fiscalizar com foco na orientação e ação preventiva. Em Goiás, 
quase 400 unidades foram fiscalizadas, no primeiro semestre

A Justiça Federal concedeu liminar favorável em 7 
Ações Civil Pública (ACP) movidas pelo Coren-GO e deter-
minou a contratação de profissionais de enfermagem. Em 
uma delas, a Maternidade Ela, de Goiânia, teve de acatar a 
sentença para contratação de mais de 20 enfermeiros para 
atender aos artigos 11 e 15 da Lei  7.498/86, que tratam 
da atividades a serem exercidas privativamente por enfer-
meiros e manutenção de enfermeiros em todo o período 
de funcionamento da unidade, respectivamente. 

Outra ACP obriga o Hospital São Silvestre, de Apare-
cida de Goiânia, a contratar enfermeiros suficientes para 
atender à exigência de manutenção de enfermeiro em 
todo o período de funcionamento da unidade. Além des-
sas duas instituições, foram ganhadas liminares favoráveis 
em hospitais de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros e 
Santa Helena de Goiás. Estão em andamento outras 6 ACP. 

Conforme explicam o Procurador Geral e o advogado 
do Coren-GO, Marcus Vinícius Machado e Lucas Roriz, a 
Justiça Federal tem avaliado de perto as situações de sub-
dimensionamento relatadas pelo órgão fiscalizador, bem 

como a necessidade de que os hospitais sigam a lei que 
estabelece presença do enfermeiro durante todo o perí-
odo de atendimento. “Em Goiás, temos observado o aco-
lhimento por parte da justiça a partir de demonstrações 
razoáveis sobre a importância da equipe de enfermagem 
para um atendimento seguro para a população e neces-
sidade de observar o índice de segurança técnica e carga 
horária de trabalho”, explica Lucas Roriz.

Coren-GO garante na Justiça contratação de novos profissionais
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Dia 28 – Conselheiros, colaboradores, 
fi scais e profi ssionais de enfermagem 
esti veram reunidos no Auditório do 
Coren-GO para 2ª Imersão de Re-
formulação do Código de Éti ca. Na 
ocasião, a presidente Ivete Barreto 
explicou que os parti cipantes dessa 
ati vidade ti veram “um papel de ele-

vada importância, tendo em vista que se discuti u os padrões 
da éti ca profi ssional”. 

Dia 11 – O Regional realizou a Confe-
rência Estadual da Reformulação do 
Código de Éti ca, com a parti cipação 
de 250 profi ssionais e acadêmicos. Os 
membros da Comissão Estadual de 
Reformulação do Código de Éti ca dos 
Profi ssionais de Enfermagem de Goi-
ás – presidente Ivete Santos Barreto; 

Marcelo Medeiros, professor da Faculdade de Enfermagem 
(FEN) da UFG; Maria Salete Ponti eri, professora da PUC-GO e 
presidente do Regional nas gestões 2008-2011 e 2012-2014;  
e Luana Ribeiro, até aquele momento chefe de Fiscalização 
– apresentaram a proposta de reformulação revisada pelo 
grupo. 
Em seguida, os presentes apontaram os destaques, suas dú-
vidas e sugestões de alterações. A parti r dos apontamentos 
apresentados, o grupo elaborou a uma minuta com as pro-
postas de Goiás e encaminhou o documento para o Conselho 
Federal de Enfermagem (Cofen), que coordena os trabalhos. 

Dias 22 a 24 – O conselheiro Federal Walquírio Almeida parti -
cipou de ati vidades do Coren-GO com o objeti vo de conhecer 
a estrutura � sica, a organização administrati va e acompanhar 
processos de trabalho da Autarquia. Foram apresentados a 
Walquírio Almeida uma prévia do Relatório de Gestão e Ati vi-
dades de 2016, com destaque para o saldo positi vo alcançan-
do, e projeto de arquitetura da nova sede do Regional, desen-
volvido pela empresa licitada. Tendo em vista que o Coren-GO 
busca parceria do Cofen para sua construção, o conselheiro 
pôde levar informações do projeto e do andamento burocrá-
ti co junto à prefeitura de Goiânia. O projeto prevê uma insta-
lação de 2.537 m² dividido em três andares. 

Dia 23 - O Coren-GO, representado pela conselheira Michel-
le Costa, esteve presente celebrando a conquista junto com 
os residentes de Enfermagem. Formaram 82 médicos e 41 
profi ssionais das áreas de assistência social, enfermagem, fi -
sioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, odontologia, 
biomedicina, farmácia e terapia ocupacional. Todo o processo 
de capacitação foi realizado no Hugo, HGG, HDT, Crer, HMI, 
Huapa, Hugol e Lacen.

FEVEREIRO

JANEIRO

Balanço Primeiro Semestre
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Dia 9 –No 2º Encontro dos Colabora-
dores do Coren-GO, foram apresen-
tados o balanço das ações de 2016 e 
as perspecti vas para este ano; ocorre-
ram atualização de procedimentos de 
trabalho das comissões, câmaras téc-
nicas e grupos de trabalho e capacita-
ção sobre as novas legislações do Co-

fen. O evento teve como objeti vo uniformizar as ações dos 65 
colaboradores do Regional e estabelecer metas de trabalho.

Dia 9 - Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, mu-
lheres que fazem parte da enfermagem goiana foram home-
nageadas na Câmara Municipal de Vereadores de Goiânia. As 
profi ssionais de enfermagem Marli Ávila, Luana Ribeiro, May 
Marti nez Afonso, Ana Cecilia Coelho Melo, Dionne Hallyson, 
Kely Cristi na de Almeida, Michelle da Costa Mata, Patrícia An-
tunes, Roberta Rios e Rosangela Maria Pereira foram algumas 
das homenageadas com o Prêmio Mulher Combati va, propos-
to pela vereadora Tati ana Lemos e pela deputada estadual 
Isaura Lemos.

Dia 14 – O projeto Comparti lha+ teve como tema “As dife-
rentes faces da saúde da mulher”, em homenagem às co-
memorações ao Dia da Mulher, celebrado em 8 de março. A 
programação foi dividida em dois tópicos “Saúde Integral da 

Mulher”, abordado pela enfermeira Marta Valéria Calatayud, 
e “Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”, exposto 
por Denise Carvalho, membro do Centro Popular da Mulher 
(CPM).

Dia 22 - Conselheira Viviane Ribeiro representou o Regional 
nas ati vidades do 1º Seminário da Saúde da Mulher da União 
da Juventude Socialista (UJS) de Goiás.

Dia 29 - Foi aprovado em primeira votação o projeto de lei que 
veta o funcionamento de curso de nível médio técnico e cur-
so técnico específi co de formação a distância de profi ssionais 
da área de enfermagem no âmbito estadual. O projeto que é 
assinado conjuntamente pelos deputados Isaura Lemos, Gus-
tavo Sebba e Simeyzon Silveira teve parecer favorável da Co-
missão de Consti tuição, Justi ça e Redação (CCJ) da Assembleia 
Legislati va de Goiás.

Dias 29 a 31 - Membros da Comissão de Saúde da Mulher, do 
Cofen, foram recebidos pelo Coren-GO e por sua Câmara Téc-
nica da Saúde da Mulher para a segunda etapa de implanta-
ção do projeto de sistemati zação do processo de fi scalização 
em serviços de Enfermagem Obstétrica, juntamente com o se-
tor de Fiscalização. A parceria tem resultado em fortalecimen-
to da Rede Cegonha, contribuindo para a sociedade goiana no 
aspecto de direitos sexuais e reproduti vos. 

Dia 31 - A presidente do Coren-GO, Ivete Santos Barreto, mi-
nistrou a palestra “Uma imagem vale mais que mil palavras - a 
enfermagem nas redes sociais”, no Encontro Paranaense de 
Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, no dia 30 de março.

Dia 5 – Coren-GO parti cipou do 8º 
Seminário Administrati vo do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais, que teve 
em sua programação palestras sobre 
gestão de patrimônio, controle inter-
no, orçamentários e de gestão. 

Dia 6 – Conselho atendeu profi ssionais de Campos Belos e re-
gião na Regional de Saúde de Campos Belos. Os parti cipantes 
puderam sanar dúvidas e requisitaram serviços. Foram mais 
de 200 atendimentos, sendo 58 renovações de carteiras e 26 
negociações de débitos, entre outros. 

MARÇO

ABRIL
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Dia 13 – Posse da Comissão de Éti ca Insti tucional do Hospital 
Nasr Faiad, de Catalão. O conselheiro Sílvio Queiroz e Maria 
Lucia F. Marquez Cunha, membro da Câmara Técnica de Ins-
trumentalização das Comissões de Éti ca de Enfermagem nas 
Insti tuições de Saúde, esti veram presentes ao lado dos profi s-
sionais de enfermagem que passaram a compor a Comissão. 

MAIO

Conselho promove 
programação especial

No dia 12, foi realizada Reu-
nião Ordinária Plenário (ROP) 
especial para celebrar o Dia do 
Enfermeiro e também o Dia dos 
Técnicos e Auxiliares de Enfer-

magem. A presidente Ivete Barreto ministrou a pales-
tra “O Protagonismo da Enfermagem nas Boas Práti cas 
em Saúde”; foram apresentados o Mapa do Estado de 
Goiás atualizado com o quanti tati vo de profi ssionais de 
enfermagem 2016/2017 e a campanha de valorização 
de enfermagem do ano.

Além disso, foram homenageados os membros da Co-
missões de Éti ca Insti tucional implantadas - Hospital 
de Urgências de Goiânia (Hugo), Hospital de Urgências 
Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), Hospital 
de Urgências de Trindade (Hutrin), Hospital Materno 
Infanti l (HMI), Hospital de Doenças Tropicais (HDT); 
Hospital da Criança; Hospital Estadual Ernesti na Lopes 
Jaime (HEELJ), de Pirenópolis; e Hospital Nasr Faiad, de 
Catalão.

No dia 16, os técnicos e auxiliares de enfermagem pu-
deram parti cipar do 2º Seminário de Atualização com 
programação especialmente voltada para o coti diano 
da profi ssão. 

Dias 18 e 19 - Profi ssionais de enfermagem foram imuni-
zados contra a Infl uenza na sede do Coren-GO. A ação, re-
alizada em parceria com a SMS de Goiânia, foi desti nada 
exclusivamente aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem. 

Dias 25 e 26 – Foi programado a edição temática “Urgên-
cia e Emergência” do Compartilha+ com: “Eletrocardio-
grama Básico para o Enfermeiro” e “Atendimento Inicial 
ao Politraumatizado”. Nos dois dias de atividades parti-
ciparam 100 profissionais e acadêmicos de enfermagem, 
sendo que 100% deles avaliaram os cursos como excelen-
te/bom.

No dia seguinte, 17, o Seminário Comemorati vo da 
Semana da Enfermagem atraiu profi ssionais e acadê-
micos. Fizeram parte da programação discussões sobre 
novas resoluções do Cofen e as práti cas de enferma-
gem e experiências exitosas de boas práti cas de enfer-
magem em Goiás.



Informativo Coren-GO | Julho 2017  |  11 

 A 8ª edição do Prêmio Profi ssional Destaque, realizada 
no dia 26, homenageou 60 indicados por insti tuições 
de saúde e as duas menções honrosas do ano - Ruth 
Minamisava e Gislaine Gonzaga Guimarães Arriel. 

Celebrações em todo o Estado

Em maio, mais conhecido como mês da Enfermagem, 
foram realizadas palestras, seminários, representa-
ções, encontros, visitas guiadas, premiação e atendi-
mentos iti nerantes, entre outras. 

Foram realizadas 18 palestras em Goiânia e interior 
- nas Faculdades de Enfermagem da Universidade 
Federal de Goiás (FEN/UFG), nos Campus de Goiânia 
e Jataí; unidades do Senac de Anápolis, Itumbiara e 
Mineiros; Universidade Estadual de Goiás (UEG), de 
Ceres; Universidade Salgado de Oliveira - Universo e 
Uni-Anhanguera Faculdade Objeti vo, Faculdade No-
roeste, Insti tuto Federal de Goiás (IFG), Escola Irmã 
Dulce, Hospital São Lucas de Goiânia; Faculdade 
de Itapuranga (FAI); Facich, de Goiatuba; Faculda-
de Evangélica, de Ceres;  Casa de Apoio Paixão pela 
Vida, de Piracanjuba; e Estratégia Saúde da Família, 
de Goianira. 

Os profi ssionais de enfermagem de Goiânia e Senador 
Canedo foram homenageados por suas respecti vas 

JUNHO

Dias 7 a 9 – Os delegados que repre-
sentam Goiás na Conferência Nacio-
nal de Éti ca em Enfermagem – Mary-
sia Alves da Silva, Maria Madalena Del 
Duqui, Maria das Graças Silva Souza, 
Viviane Ribeiro e Mellany Matos; 
e como suplentes: Marcio R. Lobo, 
Marta Valéria Calatayud, Ângela Bete 

Severino e Giovanna Barros, apresentaram e defenderam as 
propostas apontadas na Conferência Estadual (realizada em 
fevereiro). É o Coren-GO zelando pela normati zação da con-
duta éti ca na profi ssão!

Dia 9 – O conselheiro Sílvio Queiroz parti cipou, representando 
o Coren-GO, da posse da nova diretoria e conselho fi scal do 
SindSaúde. A solenidade foi marcada pelo lema “Organizar, 

Câmara de Vereadores. O Regional esteve presente 
destacando durante as Sessão Solenes a importância 
da enfermagem para a qualidade da saúde dos mu-
nícipes e ainda a necessidade de valorizar os profi s-
sionais que dedicam seu conhecimento em prol da 
população. 

No últi mo dia do mês, a presidente Ivete Barreto par-
ti cipou de audiência pública com o tema “Cursos à 
distância na área da Saúde”, realizada na Câmara dos 
Vereadores de Goiânia pela vereadora Cristi na Lopes 
Afonso. Na ocasião, ela defendeu a importância do en-
sino presencial com o objeti vo de formação de qualida-
de e melhor assistência ao paciente.

Além dos eventos especifi camente comemorati vos à 
enfermagem, o Coren-GO parti cipou em maio do XIII 
Seminário em Memória às Víti mas de Acidentes de Tra-
balho, no dia 4; e também das Conferência Municipal 
de Saúde da Mulher e Conferência de Vigilância em 
Saúde, realizadas simultaneamente no dia 10. 

Resisti r e Avançar”. Flaviana Alves Barbosa assumiu a presi-
dência da gestão 2017-2020. A enfermeira Luzinéia Vieira dos 
Santos é a 1ª Secretaria Geral e a técnica de enfermagem Irani 
Tranqueira dos Reis Almeida responde pela Secretaria de As-
suntos Sindicais.

Dias 20 a 22 – Coren Vai Até Você Rio Verde
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PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE JANEIRO A MAIO 2017
RELATÓRIO SINTÉTICO

D e m o n s t r a t i v o  d a s  R e c e i t a s
E s p e c i f i c a ç ã o 0 1  a  1 0 / 2 0 1 6 A c u m u l a d o

Receitas com Anuidade P. Física  R$  6.587.991,14     R$ 6.587.991,14
Receitas com Anuidade P. Jurídica  R$           -    R$           -   
Receitas Patrimoniais  R$    167.577,71  R$    167.577,71
Receitas de Serviços  R$    408.272,63  R$    408.272,63 
Receitas com Divida  Ativa  R$        7.299,53  R$        7.299,53
Receitas Diversas  R$    270.263,83  R$    270.263,83

         TOTAL GERAL  R$  7.441.404,84  R$ 7.441.404,84

 D e m o n s t r a t i v o  D a s  D e s p e s a s
E s p e c i f i c a ç ã o 0 1  a  0 5 / 2 0 1 7 A c u m u l a d o

Despesas com Pessoal  R$ 1.396.451,49  R$ 1.396.451,49
Obrigações Patronais  R$    412.351,63  R$    412.351,63 
Diárias, Auxilio Repres. Jetons - Indenizações  R$    226.088,47  R$    226.088,47
Material de Consumo  R$      31.822,02  R$      31.822,02 
Passagens e despesas com Locomoção  R$      24.174,52  R$      24.174,52 
Outros Serviços – Pessoa Física  R$      25.740,22  R$      25.740,22
Despesas com Serviços de P. Jurídica  R$    686.836,65  R$    686.836,65
Obrigações Tributárias  R$        6.069,60  R$        6.069,60

        SUBTOTAL  R$ 2.809.534,60  R$ 2.809.534,60 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE  CAPITAL  R$      80.642,79  R$      80.642,79  

QUOTA PARTE COFEN  R$ 1.900.213,57   R$ 1.900.213,57   

                                                TOTAL GERAL  R$ 4.790.390,96  R$ 4.790.390,96

 DEMONSTRATIVO DO SISTEMA FINANCEIRO DO COREN-GO EM 31/05/2017

Saldo em 31/12/2016  R$ 2.204.269,16 +
Receitas de Janeiro a Maio de 2017  R$ 7.441.404,84 +
Despesas de Janeiro a Maio de 2017  R$ 2.809.534,60 -
Aquisição de Bens de Janeiro a Maio de 2017  R$     80.642,79  -
Quota Parte Cofen de Janeiro a Maio de 2017  R$ 1.900.213,57 -
                                                                     SALDO EM 31/05/2017  R$ 4.855.283,04 +

Dia 22 – A abertura do XXI Congresso da Associação Brasileira de 
Saúde das Polícias Militares e Bombeiros Militares contou com a 
participação da presidente do Regional Ivete Barreto. Vale des-
tacar que a Tenente-Coronel da Reserva, enfermeira Dra. Sandra 
Diniz é a primeira enfermeira que faz parte dessa Academia.

Dia 29 – Presidente Ivete Barreto apresentou números da 
realidade das mulheres inseridas na enfermagem goiana 
durante a Conferência Estadual de Saúde da Mulher. A con-
selheira Viviane Ribeiro participou ativamente dos preparati-
vos e realização da Conferência. Na coordenação do evento, 
a enfermagem saiu na frente novamente com a enfermeira 
Luzinéia Vieira, diretora do SindSaúde.

Dia 30 – Socorristas do Samu 192 receberam homenagem da 
vereadora Priscila Tejota, na Câmara Municipal dos Vereado-
res de Goiânia. O conselheiro Silvio Queiroz participou dessa 
noite de homenagem.


