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O Conselho Regional de Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares
em Radiologia 9ª Região GO/TO, reforçando mais uma vez o
compromisso de aproximação e facilitação dos seus serviços prestados,
leva ao Estado do Tocantins o Evento, Conselho Itinerante 2018 –
Palmas – TO.
Em Visitas Técnicas realizadas no terceiro dia do Conselho Itinerante
2018 em Palmas – TO, a Diretoria Executiva do CRTR9 evidenciou a falta
de dosímetros nas unidades de saúde para os servidores estaduais
públicos. Diante da situação encontrada, este Conselho levou ao
conhecimento das demais Autoridades: MPT, ANVISA e MPF – para que
tomem conhecimento e auxiliem na solução do caso.
https://crtr9.org.br/noticias/2102-conselho-itinerante-2018-apresentaresultados-das-visitas-tecnicas/

02
FEV/2018
O CRTR 9 recebeu pedido de ajuda
da Delegacia Estadual de
Repreensão a Crimes Contra o
Meio Ambiente – DEMA

VEJA:

https://crtr9.org.br/noticias
/2133-crtr-9-regiao-go-to-edema-realizam-acaoconjunta/

Parecer do Coren-Go sobre
Atuação Multidisciplinar em
Ressonância Magnética / CRTR9
GO/TO
O COREN-GO emitiu Parecer a respeito de atuação de equipes de
enfermagem na realização de exames de ressonância magnética.
Destaca-se a conclusão do documento que elucida e ressalta
como atividade privativa dos Tecnólogos e Técnicos em
Radiologia, o trabalho de manuseio dos equipamentos e
atividades como colocação de bobinas. Transcrição do E-mail
enviado pela Comissão do COREN-GO em 02 de fevereiro de
2018
Veja a documentação na íntegra aqui – clique para download.

03
Mar/2018
O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 9ª Região GO/TO
conquistou, amigavelmente, junto à Faculdade Católica do Tocantins –
UBEC, correção de carga horária referente ao Processo Seletivo de
Recrutamento Externo nº 01/2018.
Veja os detalhes aqui – Clique para Download
Viu ou ficou sabendo de algum processo seletivo
ou concurso irregular? Denuncie!
Clique aqui: https://crtr9.org.br/denuncia
Duração de Jornada de trabalho não tem discussão
Conforme Determinação Judicial,
respeitando a Lei 7.394, no Estado de
Goiás a jornada de trabalho dos
Técnicos em Radiologia é de 24 horas
semanais.
Clique e veja Documento na íntegra

CRTR9 e Ministério Público
realizam visita técnica no Hospital
Municipal de Piracanjuba – GO
https://crtr9.org.br/noticias/2484crtr9-e-ministerio-publico-depiracanjuba-go-realizam-visitatecnica-em-protecao-aosinteresses-da-sociedade/
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Homenagem à Radiologia na Assembleia Legislativa de Goiás

A Radiologia reconhecida em
Goiás
VEJA foto e Vídeo

É com muito orgulho e
honra, que o Conselho
Regional de Tecnólogos,
Técnicos em Radiologia da
nona região GO/TO vem
agradecer à Assembleia
Legislativa do Estado de
Goiás por reconhecer e
homenagear essa classe
trabalhadora com um
certificado em
reconhecimento pelos
relevantes serviços
prestados à sociedade
através de seus esforços para
o fortalecimento da saúde
no estado de Goiás no
exercício profissional das
Técnicas Radiológicas e
Concede ao Presidente do
CRTR 9ª Região TNR.
Eduardo Lyra o Título de
CIDADÃO GOIANO. Parabéns
ao Dep. Estadual BRUNO
PEIXOTO pela bela
homenagem.

https://crtr9.org.br/noticias/2938-a-radiologia-reconhecida-em-goias/

05
Parceria: Conselho mais perto de você

Vai iniciar uma nova jornada,
um novo desafio, para os novos
profissionais das técnicas
radiológicas aqui fica o bom
sentimento de dever cumprido,
coordenação educacional do
CRTR 9°Região da continuidade
aos trabalhos visitando as
instituições de cursos para
esclarecimentos com palestras
no desenvolvimento dos
trabalho para 2018.
O objetivo do encontro foi
aproximar os acadêmicos de
seu futuro conselho,
apresentando a estrutura
funcional da autarquia e suas
atribuições no exercício das
técnicas radiológicas.

06
Fiscalização Atuante

http://crtr9.org.br/noticias/3040fiscalizacaoatuante/?fbclid=IwAR1BFdALqhOn
tbSBV1uDGQQIMe7c3x47eKspZM
Xf-WFvjjZhNXeoicqK6cA

Os Conselhos Regionais
de Técnicos em
Radiologia da primeira
(DF), nona (GO/TO) e
décima quarta (PA/AP)
regiões foram
parabenizamos nesta
sexta 13/07/2018 no
segundo encontro de
presidentes do Sistema
CONTER/CRTRs pela
conformidade dos
respectivos Portais de
Transparência e
seriedade na condução
dos trabalhos
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CRTR9 Solicita
Providências junto às
Autoridades da cidade de
Rio Verde – GO acerca de
situação embaraçosa
relacionada aos salários
dos profissionais das
técnicas radiológicas do
município. O entrave tem
gerado desconfortos à
categoria e promovido
muito descontentamento.
O CRTR9 e demais Órgãos
Competentes esperam
um desfecho amigável em
relação aos fatos, com
brevidade. Veja na íntegra
a documentação enviada
à Rio Verde.

https://crtr9.org.br/noticias/3992protecao-aos-direitos-dosprofissionais/
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O Conselho Regional de Tecnólogos,
Técnicos e Auxiliares em Radiologia
9ª Região GO/TO, visando a
comodidade e benefício mútuo dos
profissionais, disponibiliza o sistema
online para emissão de Boletos,
Certidões e atualizações de dados
cadastrais através do sistema online
<CLIQUE AQUI>
Dessa maneira, este Conselho
atende a um antigo anseio dos
profissionais que tinham expectativa
de modernização do sistema e
agilidade no atendimento de suas
necessidades. Promessa cumprida.

Porte de credencial é obrigatório

Clique e veja –
Resolução
CONTER que trata
do tema
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Evento setembro/2018
Sucesso...casa cheia.
É de capacitação e fomento à educação
continuada que a Radiologia precisa para
resgatar o respeito e reconhecimento.
Parabéns as todos os profissionais, acadêmicos
e a organizadores do evento (Crtr 09)
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Dezembro/2018
CONTER
O presidente do Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia de Goiás e de
Tocantins (CRTR9), Eduardo Lyra,
recebeu hoje em Brasília o kit de
fiscalização do Conselho Nacional de
Técnicos em Radiologia (CONTER). A
doação faz parte de uma série de
medidas adotadas para modernizar o
processo de fiscalização e tornar mais
eficiente o controle do exercício
profissional.
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Vandalismo
Sede do Conselho Regional de Radiologia 5 Região é
alvo de tiros em SP
https://vodr7vh.akamaihd.net/i/5c0baa64cd77c044900007af/ER7_RE_
FB_TIROS_CONSELHO_RADIOLOGIA_2030kbps_2018_
12_08_,360p,480p,.mp4.csmil/master.m3u8
JURAMENTO
"A grandeza de nossa profissão se revela quando
contribuímos para melhorar a qualidade de vida
dos seres vivos. Por acreditar nesse processo que
prometemos honrar a Radiologia exercendo
nosso ofício com sabedoria e dignidade.
Procuraremos nos dedicar permanentemente ao
aperfeiçoamento de nossos conhecimentos
técnicos e científicos, auxiliando na promoção do
bem estar da humanidade e seguindo com
confiança, coragem e coerência nosso ideal que
agora se chama profissão.
Prometemos, ainda, jamais esquecer que a vida é
a nossa prioridade, sendo merecedora de todo
nosso respeito e carinho, sempre nos orientando
a partir dos preceitos éticos e legais da nossa
profissão.
Esta é a nossa vontade, este é nosso Juramento."
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