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VOTE ONLINE!

Editorial
Psicóloga e psicólogo,
Você está recebendo a edição especial do Jornal do Federal
sobre as Eleições 2022 do Sistema Conselhos de Psicologia,
que acontecem de 23 a 27 de agosto de 2022.
Neste exemplar você fica por dentro de todos os detalhes
sobre o processo eleitoral, tira suas dúvidas, confere como
ficar apta(o) a votar e ainda conhece todas as chapas concorrentes aos Conselhos Regionais.
O Jornal do Federal também apresenta, em encarte, as duas
chapas concorrentes à Consulta Nacional e suas propostas para a gestão do Conselho Federal de Psicologia (CFP)
para 2022-2025.
Assim como no último pleito, este ano a votação será realizada unicamente na modalidade on-line. Para votar, é necessário estar com as informações cadastrais em dia e
adimplente com a tesouraria em relação aos exercícios
anteriores.
Participe deste processo democrático, pois é o voto das(os)
psicólogas(os) que definirá as(os) representantes da categoria para conduzir as ações e políticas relacionadas à profissão nos próximos três anos, em âmbito federal e regional, com base nas deliberações do 11º Congresso Nacional
de Psicologia (CNP).
Boa leitura!
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Participe das
eleições e exerça
o seu direito
como psicóloga(o)
As eleições do
Sistema Conselhos
serão realizadas de 23
a 27 de agosto, e a(o)
psicóloga(o) precisa
estar com o cadastro
atualizado para votar
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Está tudo pronto para as eleições do Sistema Conselhos de
Psicologia, que serão realizadas de 23 a 27 de agosto de
2022. Os votos das(os) psicólogas(os) definirão a composição dos Plenários responsáveis por conduzir as ações e
políticas relacionadas à profissão nos próximos três anos,
tanto no âmbito federal, como nos regionais.
A votação será unicamente na modalidade on-line, conforme
determina o Regimento Eleitoral (Resolução CFP nº 05/2021),
por meio do site eleicoespsicologia.org.br
Para votar é necessário estar com as informações em dia no
Cadastro Nacional de Psicólogas(os) – CPF, endereço postal, endereço eletrônico e telefone celular. Também é preciso
estar adimplente com a tesouraria em relação aos exercícios
anteriores, até o ato da votação, ainda que sob a
forma de parcelamento do débito, bem como em
pleno gozo de seus direitos.

O voto é secreto, pessoal, intransferível e obrigatório. Ele passa a ser facultativo apenas para
psicólogas e psicólogos com idade a partir de 65
anos. Psicólogas(os) inadimplentes e que estejam
com restrição de direitos não poderão votar.
A(o) eleitora(or) poderá votar utilizando qualquer
computador, smartphone ou tablet conectado à
Internet. Se preferir, poderá comparecer ao Ponto de
Apoio à Votação do CRP em que está inscrito, de 23
a 27 de agosto de 2022, das 8h às 17h,
respeitado o fuso horário de cada região.
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Chapas
Esta edição especial do Jornal do Federal traz as informações
sobre as duas chapas que concorrem à Consulta Nacional
do CFP, gestão 2022-2025:
Chapa 21
Frente em Defesa da
Psicologia Brasileira

Chapa 22
Toda Psicologia:
Ética, plural e democrática

Inovação,
evolução e
Para a Consulta Nacional, a lista diversidade
nominal de cada cha-

pa pode ser conferida no site do processo eleitoral:
eleicoespsicologia.org.br
As informações sobre as chapas e candidatas(os) inscriSomos um coletivo plural e juntos
tas(os) para os Conselhos Regionais
Psicologia
lutaremosde
pela
valorização (CRPs)
da nossa
categoria com melhorias e inovações
também estão no site.
para a profissão em uma nova gestão
do conselho.
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Como Votar
Para auxiliar no processo de votação, o Conselho Federal
de Psicologia preparou um vídeo com um passo a passo de
como usar o site das eleições. O conteúdo pode ser acessado em: youtu.be/z1W059GZiPQ
Ao acessar o site das eleições, você deve escolher o seu
Regional e verificar se está apta(o) a votar, na área “Colégio
Eleitoral”. No site, constam ainda links de dúvidas frequentes e de documentos relativos ao processo eleitoral.
A votação inicia no dia 23 de agosto de 2022, às 8h, e encerra no dia 27 de agosto de 2022, às 17h, respeitados os fusos
horários das diversas regiões do país. Os Pontos de Apoio
à Votação disponibilizados pelos CRPs funcionarão em todos os dias do pleito eleitoral, das 8h às 17h, também respeitados os fusos horários das diversas regiões do país.
Ainda tem dúvidas sobre o processo eleitoral?
Acesse o site
painel.eleicoespsicologia.org.br/duvidas/
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Conheça as duas chapas
que concorrem à gestão
2022-2025 do CFP
A Consulta Nacional 2022 ao Conselho Federal de Psicologia
(CFP) conta com duas chapas concorrentes. As chapas foram apresentadas durante o 11º Congresso Nacional da
Psicologia (CNP) e, no dia 14 de julho, a Comissão Eleitoral
Especial publicou os pareceres finais de admissibilidade das
chapas inscritas.
Confira o número, o nome e a composição de cada chapa
inscrita:
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CHAPA 21 - Frente em Defesa da Psicologia Brasileira
Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
Presidente

Rodrigo Acioli Moura
Suplente

Ivani Francisco de Oliveira
Vice-Presidenta

Evandro Morais Peixoto
Suplente

Izabel Augusta Hazin Pires
Secretária

Edilaise Santos Vieira
(Nita Tuxá)
Suplente

Célia Mazza de Souza
Tesoureira

Alessandra Santos de Almeida
Suplente

Carla Isadora Barbosa Canto
Secretária Região Norte

Fabiane Rodrigues Fonseca
Suplente Região Norte

Juliana de Barros Guimarães
Secretária Região Nordeste

Clarissa Paranhos Guedes
Suplente Região Nordeste

Carolina Saraiva
Secretária Região Centro Oeste

Gabriel Henrique
Pereira de Figueiredo
Suplente Região Centro-Oeste

Roberto Chateaubriand
Domingues
Secretário Região Sudeste

Maria Carolina
Fonseca Barbosa Roseiro
Suplente Região Sudeste

Neuza Maria
de Fátima Guareschi
Secretária Região Sul

Marina de Pol Poniwas
Suplente Região Sul

Antônio Virgílio Bittencourt Bastos
Conselheiro 1

Rosana Mendes
Éleres de Figueiredo
Conselheira suplente 1

Raquel Souza Lobo Guzzo
Conselheira 2

Jefferson de Souza Bernardes
Conselheiro suplente 2
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CHAPA 22 - Toda Psicologia: Ética, plural e democrática
Tássio de Oliveira Soares
Presidente

Eduardo Fagner
Machado de Pinho
Suplente

Cristiana Ornellas Renner
Vice-Presidenta

Karen Regina Niebuhr
Suplente

Eduardo Jasson
Loureiro Muniz Moita
Secretário

Maria das Graças
Mendonça Sales
Suplente

Magaly Silva de Oliveira
Tesoureira

Marcelo Rodrigues Melo
Suplente

Ezequiel Fernandes Andre
Secretário Região Norte

Leticia Gardenia
Carvalho dos Prazeres
Suplente Região Norte

Moara de Oliveira Gamba
Secretária Região Nordeste

Farley de Mello Carneiro
Suplente Região Nordeste

Andrielli Kechichian Bessa
Secretária Região Centro Oeste

Glauce Kelly Ferreira
Suplente Região Centro-Oeste

Elaine Aparecida
Saad Larcipretti
Secretária Região Sudeste

Walter Amaro de Salles
Suplente Região Sudeste

Nelson Fernandes Junior
Secretária Região Sul

Maria Cláudia Goulart da Silva
Suplente Região Sul

Júlia Pires
Conselheira 1

Maria do Socorro de
M. Ramos R. da Silva
Conselheira suplente 1

Leila Silva Lemes
Conselheiro 2

Eneida de Almeida dos Reis
Conselheiro suplente 2
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Tire suas dúvidas sobre o
processo eleitoral e confira o
que é preciso para votar nas
eleições da Psicologia em 2022
Desde 2019, as eleições para o Conselho Federal e para os
Conselhos Regionais de Psicologia são realizadas unicamente na modalidade on-line, por meio do site oficial do processo eleitoral eleicoespsicologia.org.br. É normal que surjam
dúvidas sobre como votar, os prazos para quitar a anuidade
e para atualizar os dados cadastrais.
Por isso, preparamos uma série de perguntas e respostas
para sanar as dúvidas mais recorrentes. Mas, caso ainda fique alguma dúvida sobre o processo eleitoral, a(o) psicóloga(o) pode entrar em contato pelo e-mail cee@cfp.org.br
ou pelo telefone 0800-000-1705 (ligação gratuita). O atendimento por telefone e e-mail é feito em horário comercial de
Brasília. Confira:
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Como será realizada a consulta para o Conselho Federal de
Psicologia (CFP) e as eleições para os Conselhos Regionais
de Psicologia (CRPs)?
A consulta para o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e as
eleições para os Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs)
se darão unicamente na modalidade on-line, conforme determina a Resolução CFP nº 05/2021 (Regimento Eleitoral).
Quem pode votar?
São eleitoras(es) as(os) psicólogas(os) que estiverem em
dia com as suas anuidades, até o ano de 2021, no ato da votação, bem como em pleno gozo de seus direitos. É de fundamental importância que o cadastro profissional (CPF, endereço postal, endereço eletrônico, telefone celular) esteja
atualizado.
Até quando posso atualizar os meus dados cadastrais?
Para efeito do processo eleitoral, se encerrou em 16 de
agosto o período de atualização cadastral por meio do site
www.cadastro.cfp.org.br/atualizadados. No entanto, erros no
cadastro podem ser resolvidos diretamente em um Ponto de
Apoio à Votação, que funcionará nos 24 Conselhos Regionais
de Psicologia em todo o Brasil (de 23 a 27 de agosto).
O voto é obrigatório?
Sim. Acrescente-se que o voto é secreto, pessoal, intransferível e será dado à chapa completa, entre as chapas inscritas e habilitadas ao pleito. O voto é facultativo para as psicólogas e os psicólogos com idade a partir de 65 (sessenta
e cinco) anos.
Quem não pode votar?
Psicólogas(os) inadimplentes e que estejam com restrição
de direitos.
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Quando serão realizadas as eleições e a Consulta Nacional?
A votação terá início no dia 23 de agosto de 2022 às 8h e
será encerrada no dia 27 de agosto de 2022, às 17h, respeitados os fusos horários das diversas regiões do país. Os
Pontos de Apoio à Votação estarão disponíveis entre os dias
23 e 27 de agosto, das 8h às 17h, respeitados os fusos horários das diversas regiões do país.
Até quando posso quitar meus débitos com o CRP?
Para votar no processo eleitoral 2022, a(o) psicóloga(o) deve
negociar seus atrasados até o dia 26 de agosto de 2022 e
pagar ao menos a primeira parcela. A tesouraria emitirá documento físico para ser apresentado ao presidente do posto que, por sua vez, habilitará a(o) psicóloga(o) a votar.
Como confirmo que estou habilitada(o) a votar pela internet?
Acesse no site eleicoespsicologia.org.br, na aba correspondente ao seu Conselho Regional, a opção “Colégio Eleitoral”,
na qual será possível consultar se a(o) psicóloga(o) está apta(o) a votar. Ressaltamos a importância da(o) psicóloga(o)
realizar essa consulta antecipadamente, de modo a garantir tempo hábil para a solução de eventual problema.
Meu nome não consta no Colégio Eleitoral. O que devo fazer?
Consulte o CRP em que você está inscrita(o) para verificar
a existência de problemas em seu registro e/ou débitos.
O que devo fazer para votar pela Internet?
Somente conseguirá gerar senha no site das eleições a(o)
psicóloga(o) que em 16 de agosto de 2022 estiver quite com
as anuidades até o ano de 2021. Isto porque, após essa data,
não há tempo hábil para o sistema do CRP receber a confirmação do pagamento do banco e habilitar a(o) psicóloga(o)
para votar. As(os) psicólogas(os) que NÃO estiverem em dia
com as anuidades dos exercícios anteriores deverão negociar
suas dívidas junto aos CRPs até o dia 26 de agosto de 2022,
pagando ao menos a primeira parcela do valor negociado.
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Nesse caso, só poderá votar no Ponto de Apoio à Votação.
Caso isso não seja feito, a(o) psicóloga(o) deve justificar
seu voto no prazo de até 60 dias a contar de 27 de agosto
de 2022, no site das eleições: eleicoespsicologia.org.br
Como as senhas de votação serão enviadas?
As senhas de votação serão enviadas por e-mail apenas
às(aos) psicólogas(os) aptas(os) a votar. Por isso, é fundamental que o cadastro profissional (CPF, endereço postal,
endereço eletrônico, telefone celular) esteja atualizado.
Como posso votar pela internet se eu não tenho e-mail para
receber a senha?
Nesse caso, a(o) psicóloga(o) pode acessar o site das
Eleições (eleicoespsicologia.org.br) e solicitar a recuperação da senha, optando que essa seja enviada por mensagem
de texto pelo celular (SMS), cujo número deve estar cadastrado previamente no seu Conselho Regional de Psicologia.
Não tenho computador e nem acesso à Internet. Como poderei votar?
O eleitor poderá votar utilizando qualquer computador, smartphone ou tablet conectado à internet. Se preferir, poderá
comparecer a um Ponto de Apoio à Votação, disponibilizado pelos Conselhos Regionais de Psicologia, que estará em
funcionamento entre os dias 23 e 27 de agosto de 2022,
das 8h às 17h, respeitados os fusos horários das diversas
regiões do país.
Não consigo alterar a senha. O que devo fazer?
A(o) psicóloga(o) que recebeu a senha por e-mail e está
com dificuldade em proceder a troca da senha provisória, deverá entrar em contato via chat, disponível no website eleicoespsicologia.org.br, ou ainda pelo telefone
0800-000-1705.
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Posso recuperar a minha senha por e-mail e/ou telefone?
A solicitação de recuperação da senha deverá ser feita pelo
site eleicoespsicologia.org.br. O link para a geração da nova
senha será enviado por e-mail ou telefone celular, desde que
este(s) dado(s) conste(m) da base de informações do CRP
em que está inscrito.
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Eleições para os
Conselhos Regionais
de Psicologia também
ocorrerão de
23 a 27 de agosto
Categoria escolherá as novas gestões dos 24 CRPs que conduzirão as ações relacionadas à profissão em âmbito regional pelos próximos três anos
Além de votar na consulta sobre a escolha da próxima gestão do Conselho Federal de Psicologia (CFP), a categoria
também vai votar, de 23 a 27 de agosto, nas chapas que concorrem aos Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs), que
conduzirão as ações relacionadas à profissão em âmbito regional nos próximos três anos.
Para estar apta(o) a votar, a(o) psicóloga(o) precisa estar
com a anuidade em dia, em relação aos exercícios anteriores, no ato da votação, e com o cadastro atualizado.
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CRP 01/DF
Chapa 11 - Cuidar das Psicologias:
ampliando lutas
CRP 02/PE
Chapa 11 - “Frente Pernambucana
em Defesa da Psicologia”
CRP 03/BA
Chapa 11 - Enlace Psi
Chapa 12 - Mobiliza Psi
Chapa 13 - Psicologias em movimento

CRP 04/MG
Chapa 11 - Frente Mineira da
Psicologia pela Democracia
CRP 05/RJ
Chapa 11 - Ética e Democracia
em Defesa da Psicologia
CRP 06/SP
Chapa 11 - Frente em Defesa da Psicologia
Chapa 12 - #AcordaPsicologia-Oposição
CRP 07/RS
Chapa 11 - Frente em
Defesa da Psicologia RS
CRP 08/PR
Chapa 11 - Em Frente com Diálogo
Chapa 12 – Toda Psicologia
Chapa 13 – Psicologia em Novos Tempos
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CRP 09/GO
Chapa 11 - Fortalecer - Ética
Empregabilidade e Valorização Profissional
Chapa 12 - Avançar a Psicologia em Goiás

CRP 10/PA-AP
Chapa 11 - Frente Pará e
Amapá na Defesa da Psicologia

CRP 11/CE
Chapa 11 - Frente Cearense PSIS
pela Democracia
Chapa 12 - Por um CRP-11 Dialógico e
Plural: uma nova história
CRP 12/SC
Chapa 12 - Frente Catarinense
em Defesa da Psicologia Brasileira:
Por uma sociedade democrática e justa
Chapa 13 - Fortalecer
e valorizar a Profissão
CRP 13/PB
Chapa 11 - Frente Paraibana
em Defesa da Psicologia
Chapa 12 - Acolher, Fortalecer e Interiorizar
a Psicologia
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CRP 14/MS
Chapa 11 - Psicologias, Territórios e
Identidades: diálogos democráticos,
garantias de direitos e equidade

CRP 15/AL
Chapa 11 - Fortalecer a profissão

CRP 16/ES
Chapa 11 - Plurais: Frente em defesa das
Psicologias, pelo compromisso com a
Ética, a Ciência e os Direitos Humanos
CRP 17/RN
Chapa 11 - Psicologia, Democracia e
Diversidade: compromisso coletivo
pela transformação social

CRP 18/MT
Chapa 11 - Atuação Psi:
em Defesa das Psicologias de MT

CRP 19/SE
Chapa 11 - Crescer e
Cuidar da Profissão
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CRP 20/AM-RR
Chapa 13 - Psicologia para todos: Cuidando
e fazendo frente em defesa dos psicólogos
e da Psicologia

CRP 21/PI
Chapa 11 - Entre Rios:
interiorizar e crescer

CRP 22/MA
Chapa 11 - Juntos pelo Desenvolvimento e
Valorização da Psicologia no Maranhão

CRP 23/TO
Chapa 11 - Pra Frente Psi

CRP 24/AC-RO
Chapa 12 - Somos Todos CRP, Nossa
Bandeira é a Psicologia
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Conheça as propostas das
chapas que concorrem à
gestão 2022-2025 do CFP
Nas próximas páginas você acessa conteúdo produzido pelas duas chapas que concorrem às Eleições CFP 2022: a
Chapa 21 - Frente em Defesa da Psicologia Brasileira; e a
Chapa 22 - Toda Psicologia: Ética, plural e democrática.
CONFIRA!
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@frenteemdefesadapsicologia

A FRENTE é a união ética, científica e política em defesa
da nossa profissão em seus diferentes campos de atuação.
Por que FRENTE?
Somos FRENTE porque somos a união de Psicólogas
(os, es) articuladas com pessoas de todos os estados
do nosso imenso Brasil, diferentes coletivos e entidades
da categoria que perceberam que, somente unidas
(os, es), teremos a força para alcançar as mudanças
necessárias ao pleno exercício da nossa profissão.
Somos diversos/plurais, temos áreas de atuação diferentes
uns dos outros e posicionamentos diversos também, mas de
uma coisa não abrimos mão - A defesa do nosso trabalho
em condições dignas para que possamos acolher as muitas
demandas da população que atendemos.

PSICOLOGIA: UMA HISTÓRIA
DE LUTA E DE ÊXITOS
Somos uma categoria profissional que se expandiu
fortemente, especialmente na última década. vvVivemos
um forte processo de interiorização, atingindo uma
população antes excluída do acesso aos serviços da
Psicologia. A partir da aprovação da nossa Constituição
Federal Cidadã, a Psicologia foi desafiada a integrar
as políticas públicas e a assumir o seu compromisso
social, enquanto ciência e profissão, no compromisso de
contribuir com a transformação das condições de vida
que constituem os seres humanos. Ampliamos os espaços
em que estamos inseridos assim como os segmentos da
população a quem prestamos serviços. Construímos um
projeto de Psicologia que integra contribuições da ciência,
colocando-as a serviço da superação de importantes
problemas nacionais, regionais e locais. Somos agentes
de transformação social, contribuindo para a construção
de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva.

O QUE NOS DEFINE OU É ISTO
O QUE SOMOS:
Temos uma composição diversa, plural, com colegas
de diferentes regiões, diferentes áreas da Psicologia
e diferentes contextos de trabalho. Essa diversidade,
mais uma vez, gera uma unidade de ação, voltada
para consolidar a Psicologia como instrumento para
mudanças e transformações.
Uma profissão, que para cumprir a sua missão, precisa
de efetivo reconhecimento da sua importância, traduzido
em condições adequadas de trabalho e remuneração.
@frenteemdefesadapsicologia

Somos diversos. Há entre nós uma enorme unidade,
que começa no conjunto de princípios, valores e
como potência da nossa ação transformadora.

Não somos partidários e não estamos a serviço de
nenhum movimento ou grupo organizado dentro,
ou fora da profissão. Mas, temos lado e um firme
propósito: a defesa da Psicologia, em todos os
espaços em que ela está ou pode estar ameaçada.

Queremos que o Conselho Federal de Psicologia
seja um instrumento de valorização da nossa
profissão, de estímulo ao seu desenvolvimento
contínuo e que, para tanto, atue sempre junto das
demais entidades da Psicologia.
Como Frente, buscamos que o Conselho Federal
seja, também, um ator importante na luta por uma
sociedade democrática e justa. Democracia e justiça
social são fundamentais para a saúde psíquica de
todos, todas e todes.

@frenteemdefesadapsicologia

QUEM SOMOS
Diretoria: Pedro Paulo Bicalho CRP-05/26077 RJ
Ivani de Oliveira CRP-06/121139 SP
Célia Mazza CRP-08/02052 PR
Izabel Hazin CRP 17/06573 RN

Região Norte
Fabiane Fonseca - CRP 20/05123 AM
Carla Isadora Canto - CRP 10/03378 AP

Região Nordeste

Alessandra Santos de Almeida - CRP 03/03642 BA
Izabel Hazin - CRP 17/06573 RN
Nita Tuxá Edilaise Santos Vieira - CRP 03/25213 BA
Clarissa Paranhos Guedes - CRP 13/07675 PB
Antonio Virgílio Bastos - CRP 03/276 BA
Evandro Morais Peixoto - CRP 02/16299 PE
Jefferson de Souza Bernardes - CRP 15/02491 AL
Juliana de Barros Guimarães - CRP 02/10764 PE
Rosana Mendes Éleres - CRP 22/00688 MA

Região Centro-Oeste

Gabriel Henrique Pereira – CRP 18/2762 MT
Obadeyi Carolina Saraiva - CRP 01/18298 DF

Região Sudeste

Região Sul

Roberto Chateaubriand - CRP 04/06914 MG
Ivani Francisco de Oliveira - CRP 06/121139 SP
Raquel Souza Lobo Guzzo - CRP 06/00577 SP
Pedro Paulo Gastalho de Bicalho - CRP 05/26077 RJ
Maria Carolina Fonseca - CRP 16/02644 ES
Rodrigo Acioli Moura - CRP 05/33761 RJ

Marina de Pol Poniwas - CRP 08/13821 PR
Neuza Maria de Fátima Guareschi - CRP 07/01309 RS
Célia Mazza de Souza - CRP 08/02052 PR

@frenteemdefesadapsicologia

- De Uma sociedade democrática, socialmente
justa, ambientalmente sustentável.
- De que toda a diversidade humana seja
valorizada e não enfrente nenhum tipo de
preconceito, discriminação ou violência.
- Da construção de uma sociedade pautada nos
valores da solidariedade, fraternidade e diálogo.
- De uma postura que abraça a Psicologia como
ciência e profissão em toda sua diversidade.
- De condições de trabalho dignas compatíveis com
a nossa formação.
- De políticas públicas que assegurem o acesso aos
serviços da psicologia.
- Do espaço historicamente construído de nosso
exercício profissional.
- De formação sólida, científica e embasada nos
princípios éticos.
- Enfrentar os desafios de um mundo do trabalho
cada vez mais adverso para os trabalhadores
trabalhadoras da psicologia.
- Enfrentar o crescente processo de precarização da
educação e da formação em psicologia buscando
qualificar cada vez mais o exercício profissional.
- Lutar por um estado que amplie e fortaleça as políticas
públicas que assegurem o acesso da população aos
serviços da psicologia.
- Enfrentar as ameaças à construção dos valores de
cidadania, democracia e promoção da inclusão social tão
fundamentais para a psicologia.
- Organizar a estrutura do conselho federal de
psicologia implementando as condições necessárias
para atender a uma profissão que cresce e se
diversifica de forma acelerada
@frenteemdefesadapsicologia

Inovação,
evolução e
diversidade

Somos um coletivo plural e juntos
lutaremos pela valorização da nossa
categoria com melhorias e inovações
para a profissão em uma nova gestão
do conselho.

Somos a Chapa 22
Toda Psicologia: ética,
plural e democrática e
estamos para fazer a
diferença junto com você.

Faremos a política classista de forma
diferente. Pretendemos promover, valorizar e
defender a nossa profissão junto às
instituições tanto quanto junto à sociedade.
Chegamos com inovação e com
a vontade de fazer diferente na gestão.
Estamos com algumas propostas para cumprir
junto com você.

Estaremos junto com você para
proporcionar melhorias para a
nossa classe.
• Piso salarial;
• Carga horária máxima de
trabalho de 30h;
• Regulamentação da
psicoterapia.
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EIXO
Exercício profissional em Psicologia

1

Atuar junto ao Legislativo Federal e demais
instituições necessárias para aprovar legislações
sobre pautas de interesse da categoria, tais
como carga horária de trabalho de 30 horas, piso
salarial e regulamentação da psicoterapia e
aquisição e uso privativos de testes psicológicos.
EIXO
Direitos Humanos

2

Considerar a pluralidade do campo de defesa
dos direitos humanos, em sua diversidade de
territórios e contextos, promovendo-os e
conectando-os às práticas profissional da
psicologia e combatendo perspectivas
colonialistas e etnocêntricas.
EIXO
Psicologia e sua relação com a sociedade

3

Defender as instituições democráticas
brasileiras apoiando a consolidação do Estado
Democrático de Direito.
EIXO
Gestão dos Sistema Conselhos

4

Administrar o Conselho Federal de Psicologia em
consonância com os princípios da administração
pública promovendo uma gestão transparente,
célere e de atenciosa às demandas da categoria;
EIXO
Formação em Psicologia

5

Aproximação com as entidades formadoras de
profissionais em Psicologia nacionais e
internacionais buscando a qualidade e constante
atualização da formação ofertada.

#VoteChapa22
Juntos para fazer a diferença!

Redes sociais
da Chapa 22

Facebook: Toda Psicologia
LinkedIn: Toda Psicologia
Instagram: @toda.psicologia
Twitter: @todapsicologia

