
Olá Associado Abenista! 

 

Estamos em período eleitoral na ABEn 

nacional e estadual. É hora de escolher 

quem serão os nossos representantes em 

nossa Associação e pelo voto você 

manifesta a sua voz e seu desejo.  

Só para contextualizar um pouquinho da 

situação de nossa ABEn-GO: 

Nas Eleições de 2019 não tivemos 

candidatos então foi instalada uma 

diretoria provisória, com mandato de um 

ano.   

Em julho de 2020, em plena pandemia da 

COVID-19, apesar do edital para abertura 

de processo eleitoral, ABEn Goiás não 

recebeu pedido de inscrição de chapas. 

Buscando a representatividade de Goiás no 

cenário abenista, a ABEn Nacional 

determinou, por meio da resolução nº 

03/2020, que a ABEn seção Goiás pudesse 

realizar eleições de sua diretoria em 

Assembleia Geral Estadual extraordinária. 

Então, oito associadas, esperançosas em 

revitalizar a ABEn em nosso estado, 

decidiram compor chapa e participar da 

eleição na assembleia. Assim foi 

constituída a gestão da ABEn Goiás 2020-

2022. 

Não foi fácil, diversos desafios tiveram que 

ser superados, começando pela 

regularização da situação financeira e 

política de ABEn Goiás no cenário nacional 

e estadual. No site estão publicizadas todas 

as ações realizadas, incluindo a tradicional 

Semana Brasileira de Enfermagem, e a 

prestações de contas da gestão.  

O resultado do trabalho da gestão 2020-

2022 é fruto do esforço conjunto de todos 

os membros da diretoria e o apoio de 

vocês, associados(as), que não desistiram 

de serem associados e que sonharam o 

mesmo sonho de revitalizar nossa 

associação.  

Por isso, esperançosas de dar continuidade 

ao avanço de nossa ABEn Goiás, a maior 

parte das integrantes da gestão 2020-2022, 

juntamente com outras colegas que 

somaram à equipe, constituiu a Chapa 1, 

Transformar e Avançar, e convidamos 

você, associado, para participar do 

processo eleitoral 2022.  

Seu voto é muito importante para nossa 

associação continuar existindo e 

representa estímulo para trabalharmos por 

uma ABEn representativa e que defenda os 

interesses da categoria, do SUS, da Saúde, 

da Democracia e tantas outras lutas em 

defesa da vida e da saúde.  A votação será 

online nos dias 20 e 21 de setembro de 

2022. Participe!  

Conheça os candidatos da Chapa 1 

Transformar e Avançar: 

 

Presidente: Marta Valéria Calatayud 

Carvalho, associada a ABEn seção Goiás há 

29 anos, graduada em Enfermagem pela 

Faculdade de Enfermagem da UFG, 

trabalha no SUS/Sistema Único de Saúde 

há 29 anos é Mestre em ensino na saúde 

pela Faculdade de Medicina da UFG, 

especialista em Controle de Infecção 

Hospitalar e em Enfermagem Oncológica 

pela Faculdade de Enfermagem da UFG, 

enfermeira assistencial no Centro 

Avançado de Diagnostico da Mama- 

CORA/EBSERH/HC/UFG e na Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia/Distrito 

Sanitário Leste. Presidente da Associação 



Brasileira de Enfermagem-GO na Gestão 

2020-2022. 

 Vice-Presidente: Maria Marcia Bachion, 

graduada em Enfermagem pela Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, 

com mestrado e doutorado nesta 

instituição.  Professora Titular da 

Faculdade de Enfermagem da UFG há 27 

anos, desenvolve pesquisas e atividades de 

ensino de graduação e pós-graduação na 

área de enfermagem fundamental com 

ênfase em processo de enfermagem, 

avaliação e tratamento de feridas. 

Associada da ABEn há 38 anos, já atuou 

como secretária da Aben Regional Ribeirão 

Preto -SP, Diretora do Centro de Estudos e 

Pesquisas em Enfermagem da Aben Goias e 

Diretora de Comunicação Social e 

Publicação na ABEn Nacional, atualmente é 

assessora da Comsiste Nacional. Vice-

Presidente da Associação Brasileira de 

Enfermagem-GO na Gestão 2020-2022, a 

partir de 2022. 

 

 

Secretaria Geral: Evandra da Costa, 

Enfermeira há 20 anos, Especialista em 

Docência Universitária, Conselheira 

Representante da ABEn no Conselho 

Municipal de Saúde/Goiânia, é Conselheira 

Local de Saúde representando os 

Trabalhadores no HC-UFG onde trabalha 

no Núcleo Hospitalar Epidemiológico.   

 

Diretora Financeira: Angela Bete Severino 

Pereira, graduada em Enfermagem pela 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

(1990). Tem experiência na área de 

Enfermagem, com ênfase em Enfermagem 

de Saúde Pública e Estratégia da Saúde da 

Família. Atua na Unidade de Pediatria do 

Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás e no Distrito Sanitário Sul 

– Secretaria Municipal de Saúde – Goiânia 

– Go. Mestre em Educação e Saúde pela 

UFG. Diretora Financeira da Associação 

Brasileira de Enfermagem-GO na Gestão 

2020-2022. 



 

Diretora de Educação em Enfermagem: 

Juliana Martins de Souza, graduada em 

enfermagem pela Escola de Enfermagem 

da Universidade de São Paulo, mestrado 

em Enfermagem Pediátrica e doutorado 

em Ciências da Saúde pela mesma 

instituição. Docente da Universidade 

Federal de Catalão, atua na área do 

Processo de Cuidar na Saúde da Criança e 

Adolescente.  Membro do grupo de 

pesquisa Cuidado a Saúde Infantil da Escola 

de Enfermagem da USP.  

Diretora de Estudos e Pesquisa em 

Enfermagem: Lucimeire Fermino Lemos, 

graduada em Enfermagem pela 

Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), especialista em Regulação e 

Sistemas de Saúde, Mestrado em Biologia 

pela UFG, doutorado em Enfermagem pela 

FEN/UFG, auditora em Sistemas de Saúde 

do Estado de Goiás e Professora da 

FEN/UFG. Exerceu a função de Secretária 

Geral na Diretoria da Associação Brasileira 

de Enfermagem-GO na Gestão 2020-2022. 

 

 

Diretora de Desenvolvimento da Pratica 

Profissional e do Trabalho em 

Enfermagem: Agueda Ruiz Zimmer 

Cavalcante, graduada em Enfermagem pela 

Unievangélica, Mestre em Enfermagem e 

Doutora em Ciências com período 

sanduíche na College University - 

Universidade de Iowa - EUA. Especialista 

em Terapia Intensiva e Cardiologia. 

Professora Adjunta da Faculdade de 

Enfermagem da UFG. Vice líder do Núcleo 

de Estudo e Pesquisa em Cuidados a Saúde 

Humana com Abordagem Clínica 

(NECAC/FEN/UFG). Membro fundadora da 

Rede de Pesquisa em Processo de 

Enfermagem (RePPE). Membro do 

Diagnosis Development Committee da 

NANDA-Internacional. Diretora de 

Desenvolvimento e Práticas Profissionais 

da Associação Brasileira de Enfermagem-

GO na Gestão 2020-2022. 

 



Diretora de Comunicação Social e Publica-

ções: Flavia Alves Amorim Souza Sales, 

graduada em Enfermagem pela Universi-

dade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), com 

14 anos de atuação na área. Especialista 

em Administração Hospitalar e Marketing 

em Saúde pela Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás (PUC-GO), em Terapia 

Intensiva Neonatal e Pediátrica e em Audi-

toria em Serviços de Saúde pela Faculdade 

CGESP. Atualmente é Mestranda do Pro-

grama de Pós-graduação em Enfermagem 

da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS). Membro do Grupo de Estudos 

e Pesquisa no Cuidado em Enfermagem 

(GEPECEN) e do Laboratório de Estudos em 

Saúde Integrativa (LABESI). Atua como 

criadora de conteúdo científico na página 

"Evidência em Saúde". Membro da Rede de 

Letramento. Diretora de Comunicação 

Social e Publicação da ABEn GO na gestão 

2020-2022, a partir de 2022. 

 
 
 
 
 
 

Nossa principal meta como proposta na 
gestão 2022-2025 é transformar a ABEn-
GO em um espaço amplo de diálogo e luta 
com interlocução direta com cada associa-
do, estando cada vez mais presente no 
cotidiano dos profissionais e estudantes de 
todas as categorias profissionais da enfer-
magem, em prol do desenvolvimento cien-
tífico, técnico, político e cultural da profis-
são em nosso estado. Também nos propo-
mos a avançar na abrangência das ações da 
entidade nas cidades do interior do estado.  


