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Conselho Regional de 
Enfermagem de Goiás

Missão - Assegurar à sociedade uma assistên-
cia de enfermagem ética, científica e de qua-
lidade por meio da fiscalização do exercício 
profissional.

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 fisca-
lização e regulamentação do exercício da pro-
fissão 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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Editorial
Caros colegas,
Nesse último editorial de 2017 e da gestão “Unir para 

Avançar”, apresentamos as principais atividades realizadas 
durante o 2º semestre do ano. Quando assumimos a admi-
nistração do Coren-GO, em 2015, tínhamos a nossa frente 
o desafio de contribuir com excelência para a valorização, 
respeito e fortalecimento da profissão de Enfermagem no 
Estado. A retrospectiva de julho a dezembro de 2017, tra-
zem alguns exemplos do alcance de nossas metas.

Tivemos três anos para concretizar as propostas assu-
midas durante a campanha de 2014, que envolviam ações 
com profissionais da Capital e interior; lutas em prol da ca-
tegoria; aproximação do Conselho com seus inscritos, dentre outros. O caminho a 
ser percorrido era longo; e o tempo era curto. Ainda assim, o plenário do triênio 2015-
2017 trouxe ao Estado projetos como o “Coren Vai Até Você” e “Compartilha+”, que 
apresentam ao profissional espaço de atualização e de acesso aos serviços do Regional. 

As Comissões, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalhos, que somam quase 70 pro-
fissionais de enfermagem como colaboradores, tiveram suas atividades intensificadas 
para atender às demandas da categoria e da sociedade. Instrução de processos éticos, 
pareceres técnicos, seminários e encontros foram alguns dos produtos apresentados 
por eles ao longo da gestão. Um exemplo específico é o Protocolo de Enfermagem na 
Atenção Primária à Saúde no Estado de Goiás, lançado em novembro. Um instrumento 
norteador das ações que contribuirá com os profissionais de nosso Estado e, já tem 
conquistado espaço no cenário nacional!

A Fiscalização também foi área de crescimento do Coren-GO. O grupo de fiscais 
passou por capacitações anuais, com o claro objetivo de apresentar o melhor trabalho 
nas instituições de saúde, onde seus pares estivessem trabalhando. Foi possível co-
brir cidades da grande Goiânia por completo, estabelecer norteadores nos serviços de 
atenção secundária e terciária e ainda atender de forma personalizada os profissionais 
que demandaram atenção através do serviço do fiscal de plantão.

Em nosso contato direto, buscamos aprimorar as informações do site do Conse-
lho, redes sociais e e-mails. 

Para que tais ações pudessem ser concretizadas, contamos com a dedicação e 
empenho de muitos. Agradecemos o trabalho dos colaboradores, assessores e funcio-
nários do Coren-GO.

Deixamos um agradecimento e reconhecimento especial para a categoria de En-
fermagem que atendeu diversos chamamentos que fizemos para que juntos pudésse-
mos participar em encontros, seminários, reuniões e mobilizações em defesa da ca-
tegoria. Agradecemos também à confiança depositada pelas entidades de classe que 
trabalharam conosco em parceria. 

Aproveitamos a oportunidade para incentivar que no próximo ano, todos pro-
fissionais possam acompanhar de perto o dia a dia de seu Conselho e, contribuir com 
sugestões, críticas, apontamentos. Para termos a Enfermagem que sonhamos é preciso 
que todos estejam envolvidos e façam ser ouvidas suas propostas. 

Que em 2018 tenhamos sabedoria, força e desejo para ir bem mais longe e for-
talecer ainda mais nossa profissão com o coração cheio de esperança, ética e solida-
riedade.

Ivete Santos Barreto
Presidente Coren-GO
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Dia 2 - De 2 a 5 de julho, o Coren-GO 
participou do 9º Seminário Nacional 
de Fiscalização (Senafis), através da 
presidente do Regional, Ivete Bar-
reto; conselheira-tesoureira Marli 
Ávila; chefe de Fiscalização, Marcos 
Vinícius Ribeiro; coordenadora de 
Fiscalização, Katiane Campos; e as 

fiscais Giovanna Barros, Vanessa Palandrani e Luzia Domin-
gues. Durante o evento, foi realizada a primeira edição do 
Prêmio Fiscalize”, onde o Coren-GO foi homenageado com 
certificado pela participação, desempenho e relevante con-

tribuição para o aprimo-
ramento e eficácia da fis-
calização do exercício pro-
fissional da Enfermagem 
pelo desenvolvimento do 
Projeto “Estratégias Efeti-
vas Para Andamento dos 
Procedimentos Adminis-
trativos de Fiscalização”.

Dia 7 - O relatório de gestão do Coren-GO, relativo ao ano 
de 2016, foi aprovado sem ressalvas pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU). O conteúdo desse relatório anual e outros 
relatórios e prestações de contas mensais encontram-se dis-
poníveis no site do Conselho.

Dia 25 - O tema “Diabetes e Hipertensão” foi abordado du-
rante a edição de julho do Compartilha+. Os participantes 
tiveram contato com as informações mais atualizadas sobre 
a relação existente entre as duas doenças. 

Dia 28 - Coren Móvel foi utilizado para serem feitas as testa-
gens durante ação conjunta contra hepatites. O veículo ficou 
posicionado no Parque Vaca Brava, para realização dos exames 
e também vacinação e distribuição de insumos de prevenção.

Dia 9 - A presidente Ivete Barreto e 
a conselheira Laura Isabela deram 
posse nova a Comissão de Ética Ins-
titucional da Maternidade Nossa 
Senhora de Lourdes (MNSL), de Goi-
ânia, para o quadriênio 2017-2020. 
No total, a Comissão é composta de 

9 membros, as enfermeiras Naiara Rodrigues Franco, Juliana 
Alves M. Resende, Juliana Carvalho Pereira Marques, Angela 
Rodrigues Ferreira e Izadora Sebastiana Moreira Barbosa; as 
Técnicas de Enfermagem Marlene Paulo Bispo Nunes, Lutielly 
I. de Silva, Dinalva dos Santos Dias e Sandra Teles Reis Barbosa.

Dia 16 - De 16 a 18 de agosto, o projeto Coren Vai Até Você” 
desembarcou em Goianésia, no Centro Cultural Berchio-
lina Rodrigues. Profissionais dos munícipios dessa região 
puderam participar de 5 minicursos: Sistematização da As-
sistência de Enfermagem Voltada aos Pacientes em Uso de 
Cateteres Vesicais e Terapia Venosa; A Enfermagem na Linha 
de Frente para a Segurança do Paciente; Anotações de En-
fermagem e as Implicações Éticas e Legais; As Emergências 
Obstétricas e Cuidados ao Recém-Nascido; Noções Básicas 
de Eletrocardiograma.

Dia 21 - Participantes do curso livre de Auriculoterapia Chi-
nesa, realizado pelo Coren-GO dentro do projeto Compar-
tilha +, aprovaram o conteúdo e a forma como foram admi-
nistrados os três dias de encontro. O curso foi ministrado 
pela enfermeira vice-presidente da Associação Brasileira 
dos Enfermeiros Acupunturistas (ABEnA), Ana Cecília Coe-
lho. Ao final desse curso livre, de 12 horas, os participantes 
estavam aptos para realizar essa prática integrativa. 

Balanço 2º Semestre

AGOSTO

JULHO
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Dia 1º - A presidente Ivete Barreto 
ministrou palestra durante audiência 
pública sobre cursos presenciais pro-
movida pelo Conselho de Educação 
Física da 14ª Região de Goiás e To-
cantins (CREF14/GO-TO). A audiên-
cia trouxe ao público a realidade dos 
cursos de Ensino à Distância (EaD), 

na área da Saúde. Ivete destacou que a fiscalização dos cur-
sos nessa modalidade é questionável, além de apontar a 
maior necessidade de práticas durante a formação.

Dia 4 - A enfermeira fiscal do Coren-GO, Vanessa Palan-
drani, esteve em Rio Verde, no dia 4 de setembro, entre-
gando as carteiras solicitadas durante a ação do Coren Vai 
Até Você de junho. O Coren-GO entregou no município o 
documento de identificação profissionais a enfermeiros e 
técnicos de enfermagem devido à grande procura referen-
te a uma mesma solicitação.

Dia 12 - A edição do Compartilha+, de setembro, com o tema 
“Nutrição e Saúde” abordou a relação existente entre a nu-
trição e a enfermagem. Participaram enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem. 

Dia 13 - O Coren-GO esteve presente no Congresso Interna-
cional de Bombeiros e Emergências (Cibe Brazil 2017), de 13 
a 15 de setembro. O evento reuniu centenas de profissionais 
que atuam na área de socorro e emergência, além de quase 
1 mil atletas de 17 de países. Na área externa do Centro de 
Convenções, o Regional expôs a estrutura do Coren Móvel, 
veículo amplamente utilizado para atendimento de profis-
sionais de enfermagem no interior goiano. Já na área da fei-
ra, foi montado um stand específico para distribuir materiais 
informativos acerca do funcionamento do Coren-GO, além 
de equipe preparada para oferecer suporte aos profissionais 
participantes que tenham dúvidas na área de legislação, 
com a presença de conselheiro e enfermeira-fiscal.

Dia 20 - A antiga capital do Estado, a cidade de Goiás rece-
beu a ação itinerante do Coren-GO, de 20 a 22 de setembro. 
Além de atendimento presencial, foram realizados 4 mini-
cursos, com os temas: Noções Básicas de Eletrocardiograma, 
Anotações de Enfermagem e as Implicações Éticas e Legais, 
A Enfermagem na Linha de Frente para a Segurança do Pa-
ciente, Reanimação e Transporte do Recém-Nascido e Reani-
mação Cardiorrespiratória.

Dia 20 - O Conselho realizou palestra aos graduandos de En-
fermagem da PUC Goiás, durante aula inaugural. O assunto 
em destaque foi os dilemas éticos na atuação profissional. 
Falaram sobre o tema a presidente do Regional, Ivete San-
tos Barreto, e o procurador-geral do órgão, Marcus Vinicius 
Machado.

SETEMBRO

4  |  Informativo Coren-GO | Dezembro 2017



Dia 25 - Foi publicado o Informativo Coren-GO Especial – 
Eleição 2017, na versão on line, para que os eleitores pu-
dessem conhecer os candidatos do pleito 2018-2020. Nessa 
data, já estava no ar o site de votação, bem como a área de 
respostas às principais perguntas. 

Dia 1º - Os profissionais de enferma-
gem puderam votar, das 8 horas de 
1º outubro até às 20 horas do dia se-
guinte, através da internet de onde 
quer que estivessem. 

Dia 2 - Foi realizada a apuração dos 
votos pelo Cofen. Em Goiás, 70,9% 

(Enfermeiros) e 65,9% (Técnicos e Auxiliares) dos votos váli-
dos foram para Chapa 1. No total, foram 14.557 votos, sendo 
que destes 8.879 de técnicos e auxiliares de enfermagem e 
5.678 de enfermeiros. Pela 2ª vez a eleição foi realizada via 
internet no estado de Goiás.

Dia 6 - O Coren-GO promoveu Audiência de Esclarecimento 
sobre Decisão Judicial de Suspensão da Requisição de Exa-
mes por Enfermeiros, prevista na Portaria do Ministério da 
Saúde 2.488/2011. Na ocasião, cerca de 100 profissionais 
deliberaram sobre a elaboração de documento orientativo 
com a participação das entidades de enfermagem, que seria 
tornado público no dia 10. 

Dia 10 - O Conselho, Associação Brasileira de Enfermagem 
seção Goiás (ABEn-GO) e Sindicato dos Enfermeiros de Goi-
ás (Sieg) divulgaram nota orientativa sobre a suspensão de 
requisição exames por enfermeiros, considerando a deci-
são liminar deferida pela 20ª Vara em processo movido pelo 
Conselho Federal de Medicina — CMF, processo: 1006566-
69.2017.4.01.3400. Essa ação teve como principal objetivo 
abastecer a Enfermagem Goiana de informações sobre o as-
sunto, orientar as ações a serem tomadas no ambiente de tra-
balho e, sobretudo, de valorização da categoria frente aos ata-
ques da ação movida pelo Conselho Federal de Enfermagem. 

Dia 18 - A cidade de São Luís de Montes Belos sediou, de 18 
a 20 de outubro, o Coren Vai Até Você, com três minicursos 
e atendimento presencial. Os temas dessa edição foram: A 
Enfermagem na Linha de Frente para a Segurança do Pa-
ciente, Anotações de Enfermagem e as Implicações Éticas 
e Legais e Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e Transporte 
do Recém-Nascido.

Dia 6 - O Regional representou Goiás 
no 20 Congresso Brasileiro dos Con-
selhos de Enfermagem CBCENF, no 
Rio de Janeiro, de 6 a 10 de novem-
bro. Centenas de visitantes vindos de 
todas as regiões do Brasil passaram 
pelo estande do Coren-GO, fizeram 
fotos com as placas de homenagem 

aos profissionais de Enfermagem, com os dizeres “Eu cuido 
de vidas”. Foram realizados sorteios todos os dias do evento 
do Protocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde 
no Estado de Goiás, com o objetivo de anunciar o lançamen-
to oficial do material. O Conselho acompanhou também os 
vários profissionais goianos, incluindo conselheiros e cola-
boradores, que apresentaram e-posters e trabalhos no Con-
gresso.

OUTUBRO

NOVEMBRO
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Dia 10 - O Fórum dos Conselhos Regionais da Área da Saúde 
do Estado de Goiás (FCRAS) se reuniu com o prefeito de Goi-
ânia, Iris Rezende, com o objetivo de trazer atenção do po-
der público às reivindicações dos Regionais relativos ao fun-
cionamento dos serviços de saúde em Goiânia. Na ocasião, 
foi entregue em mãos documento que aglutina as demandas 
profissionais representados pelo Fórum. Em seguida, o pre-
feito propôs agendar uma reunião entre o Fórum e a secre-
tária de Saúde de Goiânia, para que possam ser discutidas as 
propostas apresentadas.

Dia 16 - O Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Co-
ren-GO), a Associação Brasileira de Enfermagem seção Goiás 
(ABEn-GO) e Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás 
(Sieg) realizaram o debate “SUS – A Política Nacional de Aten-
ção Básica e os Desafios da Enfermagem, com a presença da 
conselheira do Coren-SC, Ângela Maria Blatt Ortiga.

Dia 17 - Lançamento do Protocolo de Enfermagem na Aten-
ção Primária à Saúde no Estado de Goiás, 3ª edição.

Dia 22 - A última edição do ano do Coren Vai Até Você foi re-
alizada em Pires do Rio, de 22 a 24 de novembro. O Projeto a 
levou base de atendimento cartorário – com inscrições, reno-
vações, negociações de débitos e outros serviços; e 4 minicur-
sos – “Anotação de Enfermagem e as Implicações Éticas e Le-
gais”, “A Enfermagem na Linha de Frente para a Segurança do 
Paciente”, “Cuidados de Enfermagem à Gestante com Doença 
Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG)” e “Reanimação 
Cardiopulmonar (RCP) e Transporte do Recém-Nascido”.

Dia 22 - A posse e a eleição interna, dos candidatos eleitos 
para o triênio 20178-2020. 

Dia 25 - Profissionais de Enfer-
magem receberam Comenda 
Maria da Penha, em audiência 
pública proposta pela depu-
tada Isaura Lemos, na Assem-
bleia Legislativa. A homena-
gem foi realizada em reconhe-
cimento de suas ações no com-
bate aos crimes por motivação 

de gênero, na data em que é celebrado o Dia Internacional da 
Não Violência contra a Mulher.  Receberam a Comenda Ânge-
la Bete Severino Pereira, Claci Fátima Weirich Rosso, Claudia 
Name, Cristiane Vieira Mando de Lima, Huilma Alves Cardoso, 
Luzia Helena Porfírio Berigo, Márcia Beatriz de Araújo, Maria 
Aparecida da Silva Araújo, Maria Aparecida de S. e Silva, Ma-
ria Eliene Liégio Matão, Maria Salete Silva Pontieri Nascimento, 
May Socorro Martinez Afonso, Neusilma Rodrigues, Nilza Alves 
Marques Almeida e Samira Nascimento Mamed.
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Mais novo Protocolo de Enfermagem está 
disponível através de download rápido e gratuito

Fiscalização 
educativa é 
meta em Goiás

No dia 17 de novembro, os profissionais de enferma-
gem de Goiás receberam a mais nova edição do Protocolo 
de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde no Estado 
de Goiás. O Protocolo de Enfermagem chega em sua 3ª 
edição com 26 capítulos, apresentando uma releitura do 
material existente e acrescimento de 10 novos temas, vol-
tados para assistência de enfermagem na Atenção Primá-
ria.

Segundo explicado pela presidente Ivete Barreto, 
Protocolo é fruto de um trabalho integrado, deliberado 
pelo Coren-GO, que visa contribuir de forma legal, ética, 
crítica e responsável, com a busca para a transformação 
das práticas e, a consequente, ampliação da qualidade e 
autonomia da enfermagem em nosso Estado. “Vale desta-
car que foram observados todos os critérios éticos e legais 
relacionados à Enfermagem e também nas relações com 
as demais profissões da saúde”, enfatizou.

O Coren-GO disponibiliza o conteúdo digital do Pro-
tocolo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde no 
Estado de Goiás para todos os interessados, em sua pági-
na oficial – www.corengo.org.br.

A Fiscalização do Coren-GO 
atingiu em 2017, o março de 900 
fiscalizações em 527 instituições di-
ferentes. O retorno às unidades já 
fiscalizadas anteriormente é uma 
prioridade da gestão “Unir para 
Avançar” com o foco na análise das 
mudanças realizadas a partir da 
notificação da fiscalização. “Quere-
mos não apenas alcançar números 
de inspeção fiscalizatória, mas sim 
contribuir efetivamente para a me-
lhora dos serviços para a população 
e qualificação da enfermagem”, ex-
plica a presidente do Regional, Ivete 
Santos Barreto. 

Quantidade de inspeções fiscalizatórias 
(de janeiro a novembro)

900

Instituições fiscalizadas 
(de janeiro a novembro)

527

Palestras e apresentações 
(de janeiro a novembro)

53

Atendimentos realizados pelo Fiscal de Plantão 
(de janeiro a outubro)

2.239

E-mail respondidos 
(de janeiro a outubro)

686
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Pagamento da anuidade em janeiro 
com 20% de desconto

A anuidade terá vencimento no dia 31 de março, mas 
os profissionais que optarem por pagar sua anuidade em 
janeiro, referente ao ano de 2018, terão desconto de 20% 
do valor integral. Quem pagar, em parcela única, no mês 
de fevereiro terá desconto de 10%. Outra possibilidade é 
pagar a anuidade parcelada em 5 vezes, iguais e sucessivas 
(nesse caso, não será concedido desconto).

 Para os enfermeiros, a anuidade é de R$ 374,60 (tre-
zentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) e com 
o desconto de 20% cai para R$ 299,68. Para técnicos de 
enfermagem, o valor de R$ 231,62 (duzentos e trinta e 
um reais e sessenta e dois centavos), é reduzido para R$ 
185,28. Já para os auxiliares de enfermagem, a anuidade 

de R$ 185,87 (cento e oitenta e cinco reais e oitenta e sete 
centavos) passa a ser de R$ 148,70. Para os Obstetrizes, o 
valor é de R$ 355,87 (trezentos e cinquenta e cinco reais e 
oitenta e sete centavos), que com desconto fica R$ 284,70.

 Dívida Ativa - Por força de lei, o não pagamento da 
anuidade acarreta sua inscrição em Dívida Ativa com pos-
terior ajuizamento da Execução Fiscal, e consequentemen-
te acréscimos de custos judiciais, honorários advocatícios 
e demais encargos legais. Portanto, fique atento ao cum-
primento de suas obrigações legais, evitando deste modo 
aborrecimentos. Toda equipe do Coren está à disposição 
para atender a categoria e solucionar dúvidas, sempre que 
se fizer necessário.

Pagamento em parcela única até 31 de janeiro de 2018, com desconto de 20%

Pagamento em parcela única até 31 de março de 2018, com desconto de 10%

Pagamento parcelado (simulação de cinco vezes)

Os profissionais do Sistema Cofen/Corens podem optar por descontos na 
anuidade ou parcelamento em até 5 vezes

Categoria Valor Desconto Valor a pagar
Enfermeiro R$ 374,60 R$ 74,92 R$ 299,68
Técnico de Enfermagem R$ 231,62 R$ 46,32 R$ 185,28
Auxiliar de Enfermagem R$ 185,87 R$ 37,17 R$ 148,70
Obstetrizes R$ 355,87 R$ 71,17 R$ 284,70

Categoria Valor Desconto Valor a pagar
Enfermeiro R$ 374,60 R$ 37,46 R$ 337,14
Técnico de Enfermagem R$ 231,62 R$ 23,16 R$ 208,44
Auxiliar de Enfermagem R$ 185,87 R$ 18,58 R$ 167,29
Obstetrizes R$ 355,87 R$ 35,58 R$ 320,29

Categoria Valor Parcelas
Enfermeiro R$ 374,60 R$ 74,92
Técnico de Enfermagem R$ 231,62 R$ 46,32
Auxiliar de Enfermagem R$ 185,87 R$ 37,17
Obstetrizes R$ 355,87 R$ 71,17
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Fique de olho na nova comunicação
Este ano, o Coren-GO intensificou sua comuni-

cação com os profissionais de Enfermagem através 
do meio eletrônico, seguindo a tendência mundial de 
conectar pessoas, instituições, órgãos e empresas em 
tempo real. Atualmente, os canais mais usados pelos 
profissionais e público em geral para entrar em contato 
com o Conselho são: e-mail, redes sociais e telefone. 

No site do Conselho – www.corengo.org.br , são 
publicadas matérias locais, regionais e nacionais que 
são de interesse da Enfermagem; além de programa-
ção e inscrição de eventos promovidos pelo Coren-GO, 

como minicursos, encontros e seminários. O conteúdo 
é atualizado diariamente e inclui também anúncio de 
oportunidades de trabalho.

• Através da caixa corengo@corengo.org.br , 
foram recebidos 21.450 e-mails para diferentes se-
tores do Conselho. Após uma leitura prévia, eles são 
encaminhados para o setor responsável pelo aten-
dimento ao profissional ou são respondidos direta-
mente pelo setor de Comunicação, sendo respondi-
dos em até 24 ou 48 horas de acordo com a comple-
xidade da solicitação. 

Quero informações atualizadas 
do meu Conselho
Acesse www.corengo.org.br
Siga www.facebook.com/corengoias

Quero ter acesso a 
meus dados e atualizá-los.
Acesse no www.corengo.org.br – Serviços Online

Quero certidão de regularidade (nada consta).
Acesse no www.corengo.org.br – Serviços Online

Quero solicitar boletos de débitos vencidos.
Envie seu e-mail para boleto@corengo.org.br

Quero falar com o Coren-GO.
Envie seu e-mail para corengo@corengo.org.br 

Economize seu tempo e use meios de 
comunicação mais rápidos e resolutivos!
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A ética nossa de cada dia

Publicado Novo Código de Ética 
da Enfermagem Brasileira

Nesses últimos tempos temos visto nas redes sociais, 
com certa frequência, profissionais de enfermagem, nos-
sos colegas, denegrindo a  profissão, dizendo ser ela isso, 
aquilo e aquilo outro, usando até mesmo palavras espú-
rias, torpes, destrutivas, o que, muitas vezes, tem nos en-
tristecido. 

Entristecido porque podemos perceber nessas falas 
uma amargura, uma baixa autoestima, uma desonra que 
se traduz nesse desrespeito e violência verbal que mais 
parece estarem comendo só pão de lágrimas e bebendo 
apenas copioso pranto, sem gratidão ou esperança. Al-
guns podem entender como falta de ética, mas não pen-
samos assim. E por quê?

Ora, porque pensamos a Ética como um valor sólido, 
permanente, uma explicitação teórica do fundamento úl-
timo do agir humano na busca do bem comum e da reali-
zação individual; cada pessoa traz dentro de si esse valor 
ou princípio, construído no cotidiano da existência, em 
fases, desde a gestação ao fim da  vida. 

Como a ética busca tanto o bem comum como a re-
alização individual, pessoal, o que tais profissionais pre-
cisam então é abraçar o sentido da mesma em favor de 
si mesmos e da enfermagem que queremos. Para isso te-
mos que nos perguntar e responder qual é, francamente, 
a enfermagem que queremos.

No entender de Arduini (2007) existe um tecido con-
sistente que elabora múltiplas faces de ética; são éticas 
fertilizantes, articuladas com as pessoas. A ética não pode 
ser um enfeite ou um passatempo, pois é expressão da 
personalidade, componente da vida humana e suscita a 
maturação pessoal.

Portanto, se não estamos satisfeitos, podemos sem-
pre partir para outra forma de atuação, pois nossa matu-
ridade permite transformar as dificuldades em possibili-
dades e mudar o rumo dos nossos destinos, tornando-nos 
responsáveis por nossas atitudes buscando meios de con-
tribuir para uma enfermagem que queremos.

Nesse sentido, Garrafa e Soares (2013) contemplam 
a solidariedade como um instrumento de participação 
e contribuição para o crescimento e fortalecimento das 
pessoas. A enfermagem é uma profissão composta por 
profissionais de quatro categorias, enfermeiros, obstetri-
zes, técnicos e auxiliares de enfermagem. Não é uma en-
tidade virtual, é um comprometimento, um compromis-
so, um serviço prestado ao ser humano por outros seres 
humanos, pessoas, “gente que cuida de gente”, crescen-
do, abrindo caminhos nesse mundo e que necessitam de 
apoio e solidariedade. (HORTA, 1974)

Não precisamos denegrir o que, para a grande maio-
ria dos profissionais de enfermagem é tão caro: relem-
brar, respeitar e reafirmar sem descanso, diuturnamente, 
o juramento feito naquele dia...

Quem sabe possamos refletir sobre essas questões 
num “Café com ideias sobre a Enfermagem” construído 
por nós e em permanente efervescência, quem sabe... 
Tem tantos espaços assim por aí, filosóficos, administrati-
vos, podemos criar um também para nós. Vamos lá?

Referências 
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Paulo, Paulus, 2007, 132p.
GARRAFA, W. SOARES, S. P. O princípio da solidarieda-
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kos/105/1809.pdf. Acesso em 1º/12/2017 

HORTA, W. de A. Processo de Enfermagem. Disponí-
vel em https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/
artigos/educacao/processo-de-enfermagem-de-wanda-
de-aguiar-horta/25062. Acesso em 04/12 de 2017 

Marysia Alves da Silva.
Colaboradora do Coren-GO

O Conselho Federal de Enfermagem publicou em 
6 de dezembro, no Diário Oficial da União, a Resolução 
564/2017, que aprova o novo Código de Ética da Enfer-
magem brasileira. O documento é resultado de amplo e 

democrático debate e concilia a defesa da sociedade com 
a proteção ao bom profissional.

O conteúdo está disponível para download através da 
página do Coren-GO - www.corengo.org.br
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Silvio Queiroz – Conselheiro Secretário

Candidatos eleitos são 
empossados internamente

Tomou posse ontem, 22 de novembro, a nova gestão 
do Coren-GO que irá ficar a frente do Regional no triênio 
2018-2020, a partir de 1º de janeiro. Na mesma ocasião 
em que foi realizada a sessão ordinária de posse, os mem-
bros eleitos votaram e elegeram a diretoria e os cargos de 
delegado eleitor e suplente. 

A presidente Ivete Santos Barreto será reconduzida 
para o mesmo cargo; como 1º secretário e tesoureira fo-
ram eleitos Sílvio José de Queiroz e Marli Aparecida de 
Ávila, respectivamente.

A expectativa dos recém-empossados é cumprir as 
propostas da carta programa divulgada durante a campa-
nha, fortalecer às ações de valorização da Enfermagem e 
contribuir com a união da categoria. “A Enfermagem goia-
na está cada vez mais próxima do Conselho e essa pro-
ximidade é positiva para o progresso profissional e das 
entidades de enfermagem”, enfatizou.

Foram empossados como conselheiros do quadro I 
os profissionais: Ângela Cristina Bueno Vieira, inscrita no 
Coren Goiás nº 50.537 – ENF; Flúvia Pereira Amorim Da 
Silva, inscrita no Coren Goiás nº 79.284 – ENF; Ivete San-
tos Barreto, inscrita no Coren Goiás nº 16.009 – ENF; Lu-
ciana Aparecida Soares Moreira, inscrita no Coren Goiás 
nº 191.210 – ENF;  Silvio José de Queiroz, inscrito no Co-
ren Goiás nº 93.937 – ENF; Danielly Silvestre Bitencourt e 
Castro, inscrita no Coren Goiás nº 243.871 – ENF; José An-
tônio Oliveira Alves, inscrito no Coren Goiás nº 339.329 – 

ENF; Lair Ferreira de Oliveira Filho, inscrito no Coren Goiás 
nº 174.815 – ENF; Marilia Cordeiro de Sousa, inscrita no 
Coren Goiás nº 245.205 – ENF; e Viviane Ribeiro, inscrita 
no Coren Goiás nº 87.041 – ENF.

Como conselheiros dos quadros II e III, foram empos-
sados os profissionais: João Batista   Lindolfo,  inscrito no 
Coren Goiás nº 149.880 – TE; Julivan Rosa Prata, inscrito 
no Coren Goiás nº 153.736 – TE; Marli Aparecida de Ávila, 
inscrita no Coren Goiás nº 158.120 – TE; Ronilda de Sou-
za Cavalcante e Silva, inscrita no Coren Goiás nº 48.094 – 
TE; Herley Silvestre de Morais, inscrita no Coren Goiás nº 
153.729 – TE; Iramar Alves dos Santos, inscrito no Coren 
Goiás nº 284.161 – TE; Marines de Sousa Ribeiro, inscrita 
no Coren Goiás nº 71.254 – TE; e Nilza Maria Pires de Mo-
rais, inscrita no Coren Goiás nº 163.285 – TE.

Ivete Barreto – Presidente 

Conselheiros eleitos para gestão 2018-2020

Marli Ávila – Conselheira Tesoureira
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PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO 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$  8.676.621,77     R$ 8.676.621,77
Receitas com Anuidade P. Jurídica  R$           -    R$           -   
Receitas Patrimoniais  R$    319.370,08  R$    319.370,08
Receitas de Serviços  R$    709.443,20  R$    709.443,20 
Receitas com Divida  Ativa  R$      17.195,41  R$      17.195,41
Receitas Diversas  R$    635.598,10  R$    635.598,10

         TOTAL GERAL  R$ 10.358.228,56 R$ 10.358.228,56

 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  1 0 / 2 0 1 7 A c u m u l a d o

Despesas com Pessoal  R$ 2.766.562,82  R$ 2.766.562,82
Obrigações Patronais  R$    828.115,39  R$    828.115,39 
Diárias, Auxilio Repres. Jetons - Indenizações  R$    568.765,22  R$    568.765,22
Material de Consumo  R$      72.661,59  R$      72.661,59 
Passagens e despesas com Locomoção  R$      33.185,69  R$      33.185,69 
Outros Serviços – Pessoa Física  R$      54.029,38  R$      54.029,38
Despesas com Serviços de P. Jurídica  R$ 1.304.122,74  R$ 1.304.122,74
Obrigações Tributárias  R$        9.918,80  R$       9.918,80

        SUBTOTAL  R$ 5.637.361,63  R$ 5.637361,63 

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE 
CAPITAL  R$      83.728,60  R$      83.728,60  

QUOTA PARTE COFEN  R$ 2.584.454,39   R$ 2.584.454,39   

                                                TOTAL GERAL  R$ 8.305.544,62  R$ 8.305.544,62

 DEMONSTRATIVO DO SISTEMA FINANCEIRO DO COREN-GO EM 31/10/2017

Saldo em 31/12/2016  R$   1.990.778,36 +
Receitas de Janeiro a Outubro de 2017  R$ 10.358.228,56 +
Despesas de Janeiro a Outubro de 2017  R$   5.637.361,63 -
Aquisição de Bens de Janeiro a Outubro de 2017  R$        83.728,60 -
Quota Parte Cofen de Janeiro a Outubro de 2017  R$   2.584.454,39 -
                                                                     SALDO EM 31/10/2017  R$   4.043.462,30 +
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