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Por uma gestão participativa
Reconhecendo o processo histórico do que já foi construído por
nossa Entidade, que tem contado com a dedicação e apoio de muitos
colegas, buscaremos nesta gestão avançar na perspectiva do protagonismo da ABEN no contexto social do Distrito Federal.
Contribuir com a ampliação das habilidades e competências do
profissional de enfermagem para que tenhamos uma participação
condizente com os desafios atuais para efetivação do SUS no DF, este
será eixo transversal de nossas ações. Para tanto a visibilidade de nossa prática profissional terá de ser fortalecida, assim como nossa participação nos espaços do controle social.
Apostaremos na gestão participativa da ABEN-DF, procurando o
diálogo transparente com academia, serviços e gestão, assim a democratização será nossa estratégia principal.

Dentre as metas apresentadas destacamos:
»» Intensificar a aproximação da ABEN-DF com os profissionais de
Enfermagem do DF promovendo ações de valorização da categoria e
da imagem do profissional de Enfermagem. Assim como, a realização
de atividades descentralizadas junto as regionais de saúde, a exemplo
de rodas de conversa com os profissionais dos serviços;
»» Reafirmar o compromisso a ABEN-DF com a implantação do Sistema Único de Saúde, construindo estratégias solidárias para garantia
de seus princípios constitucionais;
»» Contribuir com a Educação Permanente dos Profissionais de Enfermagem, construindo parcerias para viabilizar processos educativos
contemplando as demandas temáticas referentes à diversidade do
mundo do trabalho em Enfermagem (Gestão, Cuidado, Ensino, Participação e Controle Social);
»» Fortalecer a relação da ABEN-DF com os estudantes de Enfermagem e seus respectivos movimentos e coletivos, visando à construção
de uma agenda Política integrada de defesa da Enfermagem e do Sistema Único de Saúde;
»» Ampliar a participação da ABEN-DF junto aos demais fóruns e
entidades que atuam na defesa do direito à saúde, como também a
aproximando das lutas gerais dos movimentos sociais;
»» Ampliar a integração e o intercâmbio de Enfermagem do Centro-Oeste realizando eventos integrados;
»» Dar continuidade a relação da ABEN-DF com as entidades nacionais da categoria como ABEN Nacional, Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE) e Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem
(ENEEnf);
»» Instituir o Fórum de Escolas, articulando a ABEN às Escolas de
Enfermagem do DF.

Posse da gestão 2010-2013
No dia 29 de outubro de 2010, em uma cerimônia agradável e acolhedora realizada na sede
ABEN Nacional tomou posse a nova gestão da
ABEN-DF triênio 2010-2013. Além de associados,
autoridades e representantes de entidades parceiras teve destaque a presença da Enfermeira Cacilda Bertoni, fundadora desta Sessão e pioneira da
categoria no DF. Conheça a composição da atual
gestão que escolheu como lema de chapa a expressão “Reflexão/Ação”:
Zulmira Maria Barroso da Costa - Presidenta
Osvaldo Peralta Bonetti – Vice-Presidente
Fidélia Vasconcelos – Secretária Geral
Ana Maria Costa – 1ª Secretária
Maria Goreti de Lima – 1ª Tesoureira
Tereza Garcia Braga – 2ª Tesoureira
Paula Elaine Diniz dos Reis – Diretora Educação
Jair Gomes de Paiva Junior – Diretor Cientifico Cultural
Isabel dos Reis S. Oliveira – Dir. de assuntos Profissionais
Cleber dos Santos Pinto: Dir. de Public. e Comunic.Social
Ivone Kamada: Diretora do CEPEn.

Democracia é oportunizar a todos
o mesmo ponto de partida. Quanto
ao ponto de chegada, depende de
cada um. [Fernando Sabino]
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Redução do Percentual de
Anuidade dos Associados do GDF
Buscando manter a igualdade entre os associados e o critério de
justiça a nova gestão apresentou como primeiro ponto de pauta a revisão do percentual da anuidade dos profissionais da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal que possuem o desconto em folha de
sua contribuição (enfermeiros e técnicos).
Devido à conquista, fruto da negociação da categoria com a SES-DF, da incorporação parcial da GAE – Lei no. 3322/2004 no salário
base da categoria os valores referentes à contribuição com a ABEN-DF
sofreram um aumento expressivo o que gerou certo descontentamento por grande parte de nossos associados.
Assim, a nova Gestão está empenhada no estudo sobre o percentual que deverá ser incorporado como referência para o desconto
a partir de então, decisão que demanda a análise do investimento fixo
oriundo das despesas da Sessão, assim como a arrecadação mensal
detalhada em cada faixa salarial, pois temos vários níveis entre os salários do GDF, para que tenhamos uma decisão positiva para categoria
e para nossa Entidade.
Como sabemos a ABEn é uma entidade sem fins lucrativos e assim
sobrevive somente da contribuição de seus associados, desta forma, a decisão exige certo cuidado para que mantenhamos o equilíbrio financeiro.
Com essa atitude a ABEN-DF procura manter a satisfação do seu
quadro de associados. Logo comunicaremos o novo percentual.

09/11
09/11

Presença no 62º CBEn
A ABEn –DF teve participação expressiva
no CBEN realizado em Florianópolis no mês de
outubro de 2010. Solange Silva então presidente de nossa sessão esteve acompanhada
de outros oito membros da nova diretoria que
interessados em compartilharem suas experiências e contribuírem com os debates no
contexto nacional da enfermagem brasileira
participaram do Congresso.
Dentre os temas mais evidenciados na
programação destaca-se a necessidade de
fortalecer a concepção do trabalho no contexto da pesquisa e reflexão das entidades, assim
como a organização política da categoria e visibilidade profissional.
No Congresso também tomou posse a
nova Diretoria da ABEN Nacional que conta
com a Enfa. Ivone Evangelista Cabral como
Presidenta. Ivone fez a Conferência de encerramento com o tema “Educação e produção
do conhecimento para organização e visibilidade profissional”.
O Ato em Defesa das 30 Horas semanais
para Enfermagem foi um dos momentos mais
significativos do evento. Dentre os livros publicados destacamos o da associada da ABEN-DF Onã Silva.
Cada vez mais se evidencia a importância dos Congressos Brasileiros de Enfermagem
para a qualificação técnico/política de nossos
profissionais. Salienta-se a necessidade de
uma maior participação dos profissionais do
DF nestes espaços.

Agenda
Encontro de Enfermagem de Goiás.

Seminário de Apresentação da Coordenação Central da Política
Nacional de Humanização da SES - DF, durante a X Semana de
Extensão da UNB.

13/12

Roda de conversa com estudantes da FACESA sobre histórico,
finalidade e competência da ABEN. 9h às 11h na sede da ABEn –
Nacional.

19/11

O Conselho Nacional de Saúde em parceria com outros
Ministérios e Conselhos realiza a I Conferência Mundial de Sobre o
Desenvolvimento de Sistemas Universais de Seguridade Social em
Brasília. Maiores informações junto ao site do CNS.

01 a
05/12

Oficina Regional de Gestão Participativa e Controle Social articulada
ao Projeto Nacional de Formação em Gestão Participativa
e controle Social coordenado pela ABEN Nacional, FNE e Morhan.
Inscrições gratuitas na secretaria da ABEN.

18/12

Baile de final de ano da ABEn-DF. A partir das 22hs. Local: Espaço
Catetinho – Colônia Agrícola Catetinho, chácara 36 – Park Way.
Informe-se e retire seus (02) convites na sede da ABEn-DF no
período de 01 a 17 /12. Os convites devem ser retirados até a data
estipulada neste informe, pois não haverá convite na portaria.

Planejamento Participativo – Em data próxima a Diretoria da
*ABEN-DF
se reunirá com os representantes das Instituições de
ensino e Serviços de Saúde do DF para construir seu planejamento
participativo.

Acompanhe todas as agendas da ABEN-DF em nosso site!

Contribua com a próxima edição
do Boletim da ABEN –DF
Envie sugestões de textos e divulgue
as atividades que esteja envolvido.
Faça contato com a nossa sede. Participe!

www.aben-df.com.br

