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Novo Plenário do Coren-CE toma posse em Fortaleza com a
missão de avançar nas pautas prioritárias da Enfermagem
A solenidade foi prestigiada por autoridades e profissionais da enfermagem

Brandão falou em nome dos empossados. “Hoje a palavra que nos
define é gratidão. Nossa missão
será desenvolver uma gestão que
pense em todos os profissionais,
sobretudo, aqueles que estão lá na
ponta e que neste momento não
podem estar aqui por estarem conduzindo a enfermagem em seus
plantões”, agradeceu a presidente.

U

ma noite para ficar na história
da Enfermagem cearense. Assim foi a Solenidade de Posse dos
novos conselheiros do Conselho
Regional de Enfermagem do Ceará
(Coren-CE) que aconteceu no último dia 02 de fevereiro no auditório

Saiba mais
Cofen também empossa
novos conselheiros
Os novos conselheiros do Conselho Federal de Enfermagem
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CONSELHEIROS

04

do Centro Universitário Christus,
em Fortaleza.
Ao todo foram empossados 14
conselheiros, entre titulares e suplentes. Eleita presidente por unanimidade a enfermeira Ana Paula

A gestão “Renovar para Avançar”,
do Coren-CE, foi eleita para o triênio 2018 – 2020. O rigor com a
fiscalização e a humanização da
profissão configuram como prioridades da gestão.
Conheça os novos conselheiros do
Coren-CE:

(Cofen) também foram empossado no último dia 19 de abril. O
enfermeiro Manoel Neri foi reconduzido ao cargo de presidente. A
vice-presidência foi ocupada pela
enfermeira Nádia Mattos Ramalho.

COREN-CE INVESTE EM CAPACITAÇÃO
PERMANENTE E GRATUITA
PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
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SEMANA DA ENFERMAGEM MOBILIZA MAIS DE 10 MIL
PROFISSIONAIS EM TODO O CEARÁ
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COREN-CE LANÇA MANIFESTO E COBRA
DOS DEPUTADOS A APROVAÇÃO DOS
PROJETOS DA ENFERMAGEM

Editorial

Agenda da
Enfermagem
12º Congresso
Brasileiro de Saúde
Coletiva
De 26 a 29/07
Rio de Janeiro/ RJ

11º Edição do Simp.
Intern de Esterilização e Controle
de Infecção Relac. à
Assist. à Saúde
De 29 a 31/08
São Paulo/ SP

10º Congresso Brasileiro Nursing
De 29 e 30/08
São Paulo/ SP

70º CBEn Congresso
Brasileiro de Enfermagem
De 13 a 16/11
Curitiba/ PR

21º CBCENF – Congresso Brasileiro dos
Conselhos de Enfermagem
De 26 a 30/11
Campinas/ SP
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C

inco meses com a instensidade de
anos. Essa é a sensação posta quando analisamos todas as ações já desenvolvidas pela nova gestão do Conselho
Regional de Enfermagem do Ceará em
2018.
Foi a certeza de que a enfermagem precisava avançar que nos trouxe até aqui.
E é essa mesma inquietude que nos
impulsiona todos os dias ao travarmos
as lutas que a categoria tanto necessita,
seja no âmbito público, privado, filantrópico ou dentro do próprio Conselho,
tendo em vista que está e a casa da enfermagem. Aqui é o nosso lugar.
Logo nos primeiros dias de janeiro reestruturamos o setor de Atendimento
garantindo mais agilidade e conforto
aos que nos procuram. Como medida
de amparo aos profissionais intensificamos as fiscalizações e fortalecemos
a nossa Ouvidoria, setor fundamental
para o recebimento das situações que
aflingem aos enfermeiros em todo o
Estado. Travamos o cobate ao ensino
à distância para a Enfermagem e colo-

camos em prática o projeto Diretoria
Itinerante, quando caimos em campo
conhecendo a realizade da enfermegm
nos quatro cantos do Ceará.
Nos deparamos com problemas antigos, mas optamos por enfrentá-los. Foi
aí que lançamos o “Manisfesto da Enfermagem Cearense” documento entregue aos deputados Federais solicitando
deles o compromisso com a aprovação
de Leis que farão a diferença em nossa
profissão, como a que regulamenta as
30h. Porém, a ausência de representatividade política ainda é um entrave para
avançarmos com nossas pautas.
Outras ações fizeram parte dos nossos
primeiros meses no Coren cearense e
você poderá conhecê-la com a leitura a
seguir. Aproveite e venha construir conosco o futuro da enfermagem!
Um grande abraço,

Ana Paula Brandão
Presidente do Coren-CE

Conselheiros

Dra. Ana Paula Brandão
Presidente

Hugo Gustavo

Téc. Enfermagem
Conselheiro Tesoureiro

Dra. Kylvia Diogenes
Enfermeira
Conselheira Efetiva

Dr. Jeová Mourão

Enfermeiro
Conselheiro Suplente

Dra. Ariadne Martins
Enfermeira
Conselheira Suplente

Dra. Susana Pena

Enfermeira
Conselheira Suplente

Welington Lima

Téc. de Enfermagem
Conselheiro Suplente

Dra. Ana Paula Lemos
Enfermeira
Conselheira Secretária

Dra. Rubenia Lauriza
Enfermeira
Conselheira Efetiva

Fábio Lima

Téc. de Enfermagem
Conselheiro Efetivo

Valdileide Rodrigues
Téc. de Enfermagem
Conselheira Efetiva

Dr. Silvestre Péricles
Enfermeiro
Conselheiro Suplente

Gardania Alves

Téc. de EnfermagemConselheira Suplente

Liah Pedrosa

Téc. de Enfermagem
Conselheira Suplente
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Coren-CE investe em capacitação permanente e gratuita
para profissionais da enfermagem
Palestras e cursos de capacitação integram o calendário anual de atividades do Napen. Até o final de 2018
todas as macrorregiões do Estado serão contempladas com as atividades

Curso de Enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar ministrado no Crato, região do Cariri.
Foto: Leandro Queiroz

P

romover capacitação constante é um dos objetivos do Núcleo de Aperfeiçoamento para os
Profissionais de Enfermagem (Napen), setor responsavél pela organização e execução do calendário
de palestras e cursos ofertados
gratuitamente pelo Conselho Regional de Enfermagem do Ceará
(Coren-CE).
Para a presidente do Conselho
cearense Ana Paula Brandão o fortalecimento do Napen em 2018,
levando cursos para todas as macrorregiões do Ceará, representa
o compromisso do Conselho com

a constante capacitação dos integrantes da equipe de enfermagem e, conseqüentemente, com a
qualidade dos serviços prestados
à saúde da população. “Queremos
uma enfermagem a cada dia mais
capacitada para que consigamos
oferecer um serviço seguro e livre
de danos”, justificou a presidente.
Coordenado pela conselheira Susana Pena, que é enfermeira e professora, o Núcleo já desenvolveu
diversas palestras. Os cursos de
temas relevantes, como Enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar já capacitou auxiliares, técni-

Conteúdo e Interatividade

cos de Enfermagem e enfermeiros
no Crato, em Fortaleza e em Sobral. Ao longo do ano outras cidades também serão contempladas
com os módulos que são gratuitos
e focados no público inscrito e totalmente regular perante o Conselho.
Para inscrever-se em um dos cursos ou enviar sugestões de temas
para serem abordados nas capacitações e palestras basta enviar
um e-mail para inscricoesnapen@
gmail.com

Acesse o nosso canal no Youtube e fique por
dentro das novidades da enfermagem
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Confira ao lado o calendário
anual dos cursos.

Semana da Enfermagem mobiliza mais de 10 mil
profissionais em todo o Ceará
Seminários, palestras e homenagens aconteceram em todas as macrorregiões do Estado

A

Semana da Enfermagem 2018
bateu recorde de mobilização
no Ceará. Através de seminários,
palestras, momentos comemorativos e a tradicional Caminhada da
Enfermagem, na Av. Beira Mar de
Fortaleza, o Conselho Regional de
Enfermagem do Ceará (Coren-CE)
reuniu mais de 10 mil profissionais
em momentos que aconteceram

em todas as macrorregiões do Estado.
A programação descentralizada
era compromisso da atual diretoria que defende a democratização
da participação dos profissionais
da enfermagem de todo o Estado.
“Era uma missão nossa levar conhecimento e essa proximidade

Iguatú

com o Conselho para as cidades
mais distantes”, explicou a presidente Ana Paula Brandão justificando a extensão das atividades
que iniciaram no dia 04 de maio,
em Iguatu, e só se encerraram no
dia 22 de maio com Sessão Solene
na Câmara Municipal de Fortaleza.
Confira as ações do Coren-CE em
maio:

Icó

O

A

Caminhada da Enfermagem

Juazeiro do Norte

auditório do Hospital Dr. Manoel Batista de Oliveira, em Iguatú, ficou lotado para a abertura dos
eventos da Semana da Enfermagem 2018. A presidente do Coren-CE ministrou palestra e esclareceu dúvidas dos profissionais a cerca do novo Código de Ética
da profissão. O evento teve, ainda, a entrega de carteiras aos novos profissionais de enfermagem da região.

U

m mar de gente disposta a apresentar para sociedade as prerrogativas da enfermagem e lutar
pela valorização. Foi isso que moradores e turistas
acompanharam na Av. Beira Mar, em Fortaleza, no
dia 12 de maio. Quase 3 mil pessoas compareceram
à Praia de Iracema em um ato histórico para a enfermagem cearense. Estudantes apoiaram às causas da
categoria e também ocuparam a Avenida.
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Faculdade Vale do Salgado, em Icó, foi o palco
de mais um evento do Coren-CE durante as comemorações do mês da enfermagem. No dia 05 de
maio alunos, professores e profissionais da região tiveram um momento de integração com o Conselho.
As principais reivindicações da enfermagem foram
discutidas junto à presidente Ana Paula Brandão.

O

s profissionais da Enfermagem do Hospital Regional do Cariri participaram da palestra “Enfermagem, uma voz para liderar” no dia 14 de maio. A
representatividade política da enfermagem no Cariri
foi muito debatida entre os participantes. A tarde,
na Praça do Giradouro, alunos, professores e demais
profissionais da enfermagem se juntaram em ato
contra o ensino à distância.

Limoeiro do Norte

Sobral

enfermagem do Vale do Jaguaribe se reuniu em Limoeiro do Norte para celebrar o Dia do Enfermeiro
e o Dia do Auxiliar e Técnico de Enfermagem. O evento
aconteceu no dia 15 de maio e contou com a presença
da presidente do Coren-CE Ana Paula Brandão. A atividade comemorou também os 20 anos de inauguração
da subsede do Coren-CE em Limoeiro do Norte.

m Sobral o evento que levou a palestra do Coren
para os profissionais da enfermagem aconteceu no
auditório do Hospital Regional Norte. Centenas de profissionais participaram do momento no dia 16 de maio.
As novas portarias do Cofen, bem como as novidades
do novo código de ética da enfermagem foram temas
bastante debatidos entre os trabalhadores da enfermagem sobralense.

A

II Seminário da Enfermagem
Cearense

R

ealizado no auditório do Sebrae, em Fortaleza, o II
Seminário da Enfermagem Cearense reuniu mais
1 mil participantes no dia 17 de maio. Palestras e debates em torno de temas como empreendedorismo
e representatividade política na enfermagem mobilizaram a platéia. Ponto alto do encontro a enfermeira
Ana Cristina de Sá palestrou sobre as práticas interativas na enfermagem.

Câmara Municipal de Fortaleza

O

encerramento das atividades alusivas ao mês da
enfermagem aconteceu no dia 22 de maio em
Sessão Solene requerida pelo Ver. Márcio Cruz (PSD)
na Câmara Municipal de Fortaleza. Na ocasião os conselheiros do Coren-CE foram homenageados pelo vereador que, entre outros pontos, destacou a luta que
o Coren cearense vêm travando em torno das conquistas da categoria.

E

Assembleia Legislativa do Ceará

A

presidente do Coren-CE Ana Paula Brandão foi
homenageada em solenidade ocorrida na Assembleia Legislativa do Ceará no dia 21 de maio. Reconhecida pelo trabalho em prol da enfermagem a presidente do Coren-CE recebeu a homenagem através
de Requerimento da deputada estadual Augusta Brito
(PCdoB). “Sinto-me lisonjeada pelo reconhecimento.
Dedico a comenda a todos os profissionais”, agradeceu Ana Paula.

Comenda “Gente Que Ama a Enfermagem”

S

eis personalidades com atuações em diversos campos da enfermagem foram homenageados em
mais uma edição da comenda “Gente Que Ama a Enfermagem”. O evento aconteceu no dia 18 de maio.
Em nome de todos os homenageados a enfermeira
Maria de Jesus Lima, primeira fiscal do Coren-CE, agradeceu a comenda e ressaltou a importância da condecoração para o legado da enfermagem cearense.
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Coren-CE lança manifesto e cobra dos
deputados a aprovação dos projetos da
enfermagem
A presidente do conselho cearense já se reuniu com deputados e
assessores do Congresso Federal e solicitou urgência na votação dos
projetos

O

Coren-CE esteve em Brasília
no último mês de março para
lançar o Manifesto da Enfermagem
Cearense, documento que solicita
dos deputados que compõem a
bancada do Ceará no Congresso
empenho na celeridade e aprovação de Projetos de Lei que envolvem o exercício da profissão em
todo o País.
Atualmente 04 projetos que contemplam a enfermagem estão em
tramitação no Congresso Nacional. Diante da lentidão e dos anseios da categoria que clama por
valorização a presidente do Coren
cearenses Ana Paula Brandão assumiu o compromisso de acionar
os deputados federais que repre-

sentam o Estado. “A nossa expectativa é que a iniciativa contagie os
demais Regionais e assim consigamos fazer um grande movimento
em prol da aprovação dos nossos
projetos. As demandas são urgentes e a enfermagem não pode mais
esperar”, justificou a presidente.
No último dia 19 de abril a presidente Ana Paula Brandão se reuniu com assessores do presidente
do Congresso Rodrigo Maia (DEM
– RJ) para cobrar a inclusão do projeto 2.295/2000 na pauta de votação da Casa. O projeto já tramita
há 18 anos e percorreu todas as
comissões legislativas. A votação
em plenário é o próximo passo.

Saiba Mais
A enfermagem de Fortaleza obteve recentemente duas conquistas. Através da iniciativa
do vereador Márcio Cruz (PSD)
a Câmara Municipal aprovou a
Lei do Repouso, que prevê condições dignas para o descanso
dos profissionais da enferma-

gem, além da Lei que exige a
contratação da equipe de enfermagem para as farmácias e
drogarias que desejem comercializar vacinas na capital cearense.

