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Conselho  Regional de Psicologia
8ª Região (CRP-08)

4
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“Parabenizo as matérias 
elencadas nesta revista (edição 75), 
bem como, a toda equipe. Em especial 
a luta dos profissionais da Psicologia e da 
área de saúde mental. Sou Psicólogo há quase 
20 anos inscrito no CRP-08, com formação em 
Psicologia Clínica e sempre atuando em ambulatório 
(Unidade de Saúde - UBS). Vi a luta de nossa categoria pela 
reforma psiquiátrica e o nascimento da Lei nº 10.216/2001 e 
da portaria 336/2002 que regulamenta o serviço dos CAPS e 
instrumentos afins...”•

Psic. Gerbas Custodio  (CRP-08/05460) –  Coordenador de 
Saúde Mental no município de Piraquara - PR

“Neste ano iniciei um trabalho em uma instituição que re-
aliza avaliação de escolares para ingresso nas salas de recurso 
da rede de Ensino. Pela pouca experiência de trabalho com 
essa demanda, fiquei muito contente em acompanhar a ma-
téria da edição 74, que abordou o tema. Porém, o meu apon-
tamento se refere à avaliação de alunos das comunidades in-
dígenas, visto que, na região, há aldeias indígenas e não são 
raros os casos de alunos com grandes dificuldades de apren-
dizagem. Gostaria de saber se existe algo específico ou algum 
documento norteador para o trabalho (avaliação) com essa 
demanda que leve em consideração as características cultu-
rais e da própria língua.” •   

Psic. Josiane dos Santos Prazeres Ortiz (CRP-08/15539) 
– Laranjeiras do Sul - PR

cartadoeditor

pela efetiva implantação da Rede de Atenção à Saúde Mental 
e pela garantia dos direitos de cidadania à pessoa com trans-
torno mental.    

Na editoria COF orienta, a Comissão de Orientação e Fis-
calização abordará o tema avaliação Psicológica no contexto 
do trânsito e qual a forma correta de  abordar essa vertente 
de análise.

O trânsito também é assunto retratado na editoria Inquieta-
ções.  

As definições da Assembleia 
das Políticas da Administração 
e das Finanças do Sistema Con-
selhos de Psicologia, realizada 
em maio, estão contempladas na 
editoria Acontece no Brasil.

Também repercutimos, nesta 
edição, uma grande conquista 
social para a população do Pa-
raná que foi a implementação da 
Defensoria Pública do Estado. •

BOA LEITURA!

Na edição 76, a Revista Contato 
traz como tema da matéria de 
capa a Campanha do Psicólo-

go 2011. Com o slogan  “Eu Faço Parte”, a campanha busca 
o despertar do sentimento de pertença à coletividade, mas 
não só isso. A partir desse despertar é preciso conscientizar  
que, como parte da coletividade, precisamos como cidadãos 
e como categoria,  promover ações em prol do ambiente cole-
tivo. E é com esse sentido que várias ações, entre elas as rela-
cionadas ao meio ambiente, ao trânsito e à convivência com a 
diversidade, serão propostas nesta Campanha que terá vários 
diferenciais, como a duração de um ano.

Esta publicação também apresenta a última reportagem da 
série Saúde Mental, sobre a Psicologia nos Conselhos de Con-
trole Social.  A matéria encerra a abordagem da Reforma Psi-
quiátrica.  As seis reportagens, sob responsabilidade técnica 
da jornalista do CRP-08 (Licemar Vieira Melo - 9635 SRTE/
RS, matrícula no PR 4560), além de contextualizar  os avan-
ços e os desafios da Reforma Psiquiátrica, no Paraná, também 
permitiram uma interatividade com a categoria. A série de 
reportagens possibilitou que profissionais atuantes na área 
da saúde mental,  compartilhassem seus relatos de experiên-
cia, falassem de suas dificuldades e assertivas nessa luta que é 

cartadoleitor

COMENTE VOCê TAMBéM AS MATéRIAS DA REVISTA CONTATO. ENVIE uM E-MAIL PARA:

 cartadoleitor@crppr.org.br
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Vivemos atualmente momentos de discussão sobre 
os reflexos da “cultura do narcisismo” e “declínio 
do homem público”, da desregulamentação geral 

de circulação dos capitais (mas não de pessoas), das priva-
tizações das funções do Estado, do desprezo público pela 
diferença cultural ou sexual e das sintomatologias que pro-
vocam o isolamento como a depressão e o pânico. Podemos 
pensar sobre as gerações que viveram a ansiedade dos gran-
des movimentos de massa, que caracterizaram o mundo 
moderno, principalmente no século XX. Tais movimentos 
de massa, por vezes são necessários, por serem autênticos, 
mesmo que em seu excesso possam ser perigosos. 

Porém, os tempos contemporâneos reservam novas ansie-
dades. Os momentos de hegemonia das teses neoliberais 
geraram a febre do fazer-se um sem a presença do outro. “O 
que me importa é minha felicidade, sou um self-made man”, é 
uma das frases feitas defendidas como signo de uma época. 
Sabemos que a vida em comunidade, o estar entre outros 
nunca foi tranquilo, mas a tirania dos privilégios da indivi-

dualidade sobre a comunidade pode ter o rosto do mesmo 
totalitarismo de projeto ou discurso único pelo seu avesso. 
Nem a tirania do individualismo, nem o totalitarismo de 
massa: esse é o objetivo de nossa empreitada. 

A Psicologia e sua história no Brasil possuem muitas faces 
e várias linhas teóricas e frentes de atuação. É preservando 
essa diversidade que convidamos os Psicólogos do Paraná a 
participarem da Campanha do Psicólogo 2011-2012, que 
usa como slogan “Eu faço parte” e chama para ações em 
prol da comunidade onde estamos inseridos. A Campanha 
é também uma oportunidade de darmos visibilidade sobre 
a importância de nosso ofício nas diversas instâncias da so-
ciedade, tendo como referência a consolidação de um país 
justo sem desigualdade social. É com esse compromisso que 
fortaleceremos ainda mais nossa profissão. Acompanhe por 
meio de nossos canais de comunicação as atividades pro-
gramadas. Este é um bom momento para você Psicólogo 
atualizar seu cadastro e receber informações a tempo de 
participar da programação.  •

Eu faço parte!
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 A Avaliação Psicológica no contexto 
do Trânsito: novas orientações

O Conselho 
Reg ional 
de Psi-

cologia vem acompa-
nhando,  há 2 anos, o 

desenvolvimento da 
avaliação psicológi-
ca para obtenção da 

Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) 

no Paraná, realizado 
por meio das clínicas 

credenciadas ao De-
tran. Com a intenção 
de adequar tal pro-

cesso às regulamen-
tações do Conselho 

Federal de Psicologia, 
a Comissão de Orien-

tação e Fiscaliza-
ção do CRP-08, 
junto à Divisão 
Médica e Psico-

lógica (DMP) do 
DETRAN, vem dialogando e 

orientando os profissionais de psicologia que atuam nas referidas 
clínicas.

Nas matérias anteriores da Contato: CNH x Avaliação Psico-
lógica uma questão de qualidade, de Maio/Junho de 2009 e 
Clínicas Credenciadas do Detran: Como estão funcionando? 
de Julho/Agosto de 2009, o quadro era preocupante no que diz 
respeito à qualidade do trabalho do psicólogo. Foram pontuadas 
questões nesses artigos sobre a qualidade do trabalho do profissio-
nal e a quantidade de atendimentos realizados, diferente do que 
está previsto na Resolução CFP Nº 003/2007, em seu artigo 85, 
que cada psicólogo só poderá efetuar atendimentos de, no máxi-
mo, 10 (dez) candidatos por jornada diária de 8 horas de trabalho.

No início de 2010, no artigo “As clínicas credenciadas ao De-
tran e o sigilo profissional”, divulgado na Contato nº 67, a COF 
orienta sobre as exigências da Resolução 267/2008 do CON-
TRAN, e em específico o artigo 16 item III, sobre as salas de tes-

te indevassáveis. Sendo legitimada com a Resolução do CFP nº 
007/2009, no item IV, alínea ‘f ’. Motivada por essas irregularida-
des, inicia-se uma parceria da COF com a DMP, ficando definido 
à Comissão de Credenciamento do Detran as solicitações dos ma-
teriais adequados para garantir o isolamento acústico nas salas de 
avaliação psicológica, nota publicada na edição nº 69 da Contato.

As expectativas, vindas das reuniões com a DMP, são de que a par-
tir de janeiro de 2012, sejam feitas as seguintes adequações: aten-
dimento de no máximo 10 candidatos por 8 horas de trabalho 
e entrevista psicológica, como procedimento inicial da avaliação 
(previsto na Resolução CFP 007/2009, item III). Assim, tem-se 
como perspectiva fazer-se respeitar na íntegra as Resoluções que 
regulamentam a atividade.  

Além das normativas citadas, a COF considera importante ressal-
tar sobre os cuidados com a qualidade no trabalho do profissio-
nal.  Assim, orienta a não usar material psicológico que apresente 
quaisquer alterações que possam interferir no processo de avalia-
ção e em seus resultados. 

Por fim, no que diz respeito aos resultados da avaliação psicoló-
gica, recomenda-se que o psicólogo, em posse dos dados coleta-
dos, atenda à nova Resolução CFP Nº 009/2011. Esta orienta 
que os dados advindos dos testes psicológicos devem ser reunidos 
às informações fornecidas por outros recursos avaliativos, com o 
objetivo de que sua compreensão final inclua as informações con-
textuais. Os documentos conclusivos da avaliação psicológica de-
verão estar contidos no laudo, conforme modelo. ●

Nota Técnica CFP nº 001/2011

Recentemente o CFP editou nova determinação 
sobre a avaliação no contexto do trânsito. Por meio 
da Nota Técnica CFP nº 001/2011 o profissional fica 
orientado sobre a necessidade de que sejam aferidas 
das quatro, no mínimo três tipos de atenção, 
podendo ser: a atenção sustentada; concentrada; 
atenção dividida ou alternada, conforme definido 
pela literatura e pelos manuais de instrumentos 
padronizados.

As Resoluções e a Nota Técnica citadas podem ser 
consultadas na íntegra no site www.pol.org.br – link 
Resoluções.
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CREPOP: Psicólogos  
que atuam na  
Segurança Pública   
participam de 
reunião no CRP-08

O  Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políti-
cas Públicas do CRP-08 (CREPOP) realizou uma reu-
nião com os Psicólogos atuantes na área de Segurança 

Pública no Estado do Paraná, como parte da pesquisa sobre a prá-
tica do profissional da Psicologia nessa área de Políticas Públicas.   

Na reunião, que aconteceu no dia 02 de junho, na sede do Con-
selho, em Curitiba, foram abordados temas relativos à rotina do 
trabalho dos Psicólogos que atuam nos vários Órgãos da Secreta-
ria de Estado da Segurança Pública, na Polícia Civil,  Polícia Mili-
tar  e nas Guardas Municipais. Buscou-se construir um panorama 
geral de como são as abordagens, condições de trabalho, o grau 
de autonomia, os problemas encontrados, recursos e teorias uti-
lizados pelos Psicólogos, bem como, o potencial da Psicologia na 
área em questão.

Participaram do encontro 19 Psicólogos, de Curitiba e Região 
Metropolitana, que atuam na segurança pública do Paraná, da 
Polícia Civil em suas subdivisões como o Departamento Estadual 
de Investigações Sobre Narcóticos - DENARC; Núcleo de Prote-
ção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes - NUCRIA; 
Criminalística; Serviço de Investigação de Crianças e Adolescen-
tes Desaparecidos - SICRIDE; Delegacia do Adolescente; Polí-
cia Científica e Polícia Militar do Estado do Paraná, bem como, 
Psicólogos que atuam junto a Guarda Municipal de São José dos 
Pinhais.  

A técnica do CREPOP, socióloga Carmem Ribeiro, avalia que a 
reunião cumpriu com seus objetivos, trazendo muitas informa-
ções importantes, sobre o campo de atuação do Psicólogo, que 
comporão o relatório técnico, a ser encaminhado ao CREPOP 
Nacional.  ●

pordentro

19 psicólogos de Curitiba e Região Metropolitana participaram da 
reunião no CRP-08

Conferências 2011
Acesse o site do CRP-08 (www.crppr.org.br)
e confira as datas das Conferências de Políticas 
Públicas 2011. Agende-se e participe!

I Encontro  
  “Psicologia na 
     Socioeducação”

No dia 02 de junho, o CRP-08 recebeu profissio-
nais da Secretaria de Estado da Criança e Juven-
tude (SECJ)  para discutir a prática dos Psicólo-

gos que trabalham na Socioeducação, com adolescentes em 
restrição e privação de liberdade. O Encontro, promovido 
pela Comissão de Psicologia Jurídica deste CRP, recebeu 
profissionais que atuam nas Unidades de Internação de 
Curitiba e Região Metropolitana e na sede da Secretaria.

Na ocasião foram discutidas as condições de trabalho do 
Psicólogo no atual contexto e as possibilidades de amplia-
ção do espaço profissional. Foram abordadas questões rela-
tivas ao número de Psicólogos nas Unidades, a necessidade 
de diferenciação do trabalho realizado pelos diferentes téc-
nicos, a necessidade de transposição do paradigma da disci-
plina e aspectos referentes à Saúde Mental no contexto de 
privação de liberdade.

O Coordenador de Socioeducação, Dr. Newton Grein, 
participou da abertura da reunião. Na ocasião, solicitou a 
colaboração dos Psicólogos na discussão de novas diretri-
zes para Unidades de Internação e Internação Provisória. 
Ressaltou, também, a necessidade de ampliação do espaço 
do psicólogo através da reaproximação do profissional com 
as rotinas e práticas da Unidade, junto aos adolescentes e 
demais profissionais. Ao final, propôs à Comissão que pro-
movesse  novos encontros para os profissionais do interior 
do Estado.

O grupo avaliou o encontro de forma positiva, apresen-
tando como proposta a continuidade  da reflexão inicia-
da, através de encontros mensais entre os profissionais da 
SECJ, com apoio do CRP-08, por meio da Comissão de 
Psicologia Jurídica. Avaliou-se como essencial a promoção 
de encontros no interior do Estado, a fim de incluir as dife-
rentes práticas e realidades na discussão iniciada.  ●



contatoplenária

No dia 08/04 aconteceu a 581ª reunião plenária 
em Curitiba. Foram discutidos, entre outros, os 
seguintes assuntos:

INFORMES:

► ABRAPEE: Foi divulgado que o CRP-08 está apoiando o
X Congresso Nacional de Psicologia Escolar Educacional promo-
vido pela Associação Brasileira de Psicologia Escolar Educacional 
(ABRAPEE) marcado para acontecer de 03 a 06/07 na  Universi-
dade Estadual de Maringá.

► Comissão de Orientação Ética (COE):
● PDE 014/2009: Julgamento do processo Disciplinar Ético 
014/2009.

● PP004/2010: Leitura do relatório de reconsideração à de-
cisão do Plenário de instauração de processo disciplinar-ético 
004/2010. Após esclarecimentos, o plenário vota e delibera, por 
unanimidade, pela manutenção da decisão anterior, instaurando o 
processo disciplinar-ético 004/2010.

No dia 30/04 aconteceu a 582ª reunião plenária em 
Londrina – PR. Entre os assuntos que integraram a 
pauta estavam:

INFORMES:

► Conferências 2011: O CFP enviou ofício informando so-
bre o Calendário Nacional de Conferências previstas para 2011. 
Informações já disponibilizadas no site do CRP-08.

► CFP nos espaços políticos: O CFP enviou ofício infor-
mando sobre as representações do Conselho Federal de Psicologia 
em Conselhos Nacionais de Direitos, Fóruns e outros espaços po-
líticos para conhecimento e acompanhamento dos CRs.

► Semana Acadêmica UFPR: Para a Semana Acadêmica da 
UFPR, que irá discutir “A Violência e suas Facetas” e será reali-
zada em 9 de maio, foi solicitada a indicação de um Conselheiro 
para participar das discuções do evento. Foi indicada a Conselhei-
ra Célia Cortelette (CRP-08/00457).

► XIV Encontro Paranaense de Psicologia (XIV EPP): 
Foi aprovada a data de 23 a 25/08/2012 para a realização em Foz 
do Iguaçu, do XIV Encontro Paranaense Psicologia (XIV EPP). 
Juntamente com o XIV EPP, poderá ser realizado o I Congresso 
Paranaense de Psicologia, facilitando o acesso a patrocínios.

► Álcool e outras Drogas: O Cons. Bruno Jardini Mäder 
(CRP-08/13323) esclarece ao plenário que o CRP-08 recebeu 
ofício do CFP sobre o planejamento estratégico para a área de 
álcool e outras drogas. O CRP-08 apresentou propostas para a 
campanha publicitária sobre o assunto.

► Comissão de Orientação Ética (COE):
● PP017/2010 e PP026/2010: Leitura dos relatórios referentes 
aos procedimentos preliminares números 017/2010 e 026/2010. 
Após esclarecimentos, o plenário vota e delibera por unanimida-
de pelas instaurações dos processos disciplinares éticos números 
017/2010 e 026/2010.

►  Comunicado do CFP referente ao PDE 003/2009: 
Leitura do telegrama enviado pelo CFP, informando data e horá-
rio do julgamento do processo ético CFP nº 3106/2010 (Recur-
so do Processo Ético CRP-08 nº 003/2009), dia 06 de maio de 
2011, na sede do CFP, a partir das dez horas.

► Representantes Setoriais: Após a apresentação dos no-
mes e minicurrículos, foram aprovados, em plenária, os nomes 
dos novos representantes setoriais do Sudeste: Daniele Jasniewski 
(CRP-08/12483) – efetiva e Cristiane Lampe Holovaty (CRP 
08/16431) – suplente e do Sudoeste: Cristiane Rocha Kaminski 
(CRP-08/10302) – efetiva.

► Colaboradores de Comissões: Foram apresentados os 
Colaboradores das seguintes Comissões temáticas do CRP-08: de 
Curitiba, Comissões de Saúde, Psicologia Ambiental e Orienta-
ção Ética. De Cianorte, Comissão de Psicologia Organizacional 
e do Trabalho. Da Subsede de Londrina, Comissões Saúde e de 
Psicologia Social e Comunitária. Da Subsede de Maringá, Comis-
sões de Psicologia do Esporte, Avaliação Psicológica e Saúde.

Plenárias de 
abril e maio

8 contato



► Congresso de Bioética: O CRP- 08 é uma das institui-
ções parceiras do II Congresso de Bioética, a se realizar nos 

dias 05, 06 e 07/05/2011 em Curitiba - PR.

► COMAD – Londrina: O Psic. José Carlos da Silva 
Camargo (CRP-08/12173), que está 

presidindo o Conselho Municipal 
antidrogas de Londrina, informa 
que foi organizada a Semana sobre 
Álcool e outras Drogas, de 27/06 a 
03/07.

► Comissão de Comunica-
ção Social: Cons. Karin Bruckhei-

mer (CRP-08/03984) faz apresentação de 
planos de ação da Comissão de Comunicação 

Social referentes às comemorações do dia 18 de 
Maio: Dia Nacional da Luta Antimanicomial e à Campa-

nha do Psicólogo de 2011-2012 que teve o tema “Eu Faço Parte” 
aprovado.

► Sistema Único de Assistência Social (SUAS): Cons. 
Paula Butture (CRP-08/12879) informa que no dia 16/05, no 
plenarinho da Assembleia Legislativa do PR, será realizada uma 
audiência em defesa do SUAS e instalação da frente parlamen-
tar da assistência social no Paraná. Na audiência pública, haverá 
apresentação da Frente Parlamentar – Compromissos, Desafios e 
Perspectivas com entrega da Carta Aberta em Defesa do SUAS.

No dia 06/05 aconteceu a 583ª reunião plenária na 
sede do CRP-08 em Curitiba-PR. Dentre os assuntos 
discutidos estavam:

► Comissão de Orientação Ética (COE):
● PDE 005/2008: Julgamento do processo disciplinar ético nº 
005/2008.

● PP003/2010:  Leitura do relatório referente ao pedido de re-
consideração de decisão do plenário de instauração de processo 
disciplinar ético 003/2010. Após esclarecimentos, o plenário vota 
por maioria, acatando o pedido de reconsideração da decisão, 
excluindo a denúncia e arquivando o procedimento preliminar 
003/2010.

No dia 07/05 foi realizada a 584ª reunião plenária na 
sede do CRP-08 em Curitiba- PR.

INFORMES:

► Congresso de Bioética:  O Cons. Benedito Guilherme Fal-
cão (CRP-08/04130) informa que representará o CRP-08 no 
Congresso de Bioética de 05 a 07/05 na mesa-redonda que abor-
dou o tema vulnerabilidades e o idoso. 

► Álcool e outras Drogas: A Cons. Anaídes Orth (CRP-
08/01175) informa que foi estruturado um Grupo de Trabalho 
(GT) Nacional sobre Álcool e outras Drogas e um GT Regional. 
Este último foi organizado antes do Nacional e fez as seguintes 
propostas: Ano temático de 2012 seja Álcool e outras Drogas. 
Realização de evento sobre a temática.

► Psicologia nas Emergências e Desastres: A Psic. Mar-
ly  Perrelli (CRP-08/04561) faz uma síntese do que foi apresen-
tado na plenária realizada em Londrina (30/04), referente ao pla-
nejamento estratégico para a área da Psicologia nas Emergências 
e Desastres.

► Democratização do Trânsito: A Cons. Maria Sara de 
Lima Dias (CRP-08/04400) relata que o Grupo de Trabalho 
(GT) sobre Psicologia do Trânsito não realizou discussão especí-
fica sobre a democratização do trânsito, mas no bojo da discussão 
o tema pode ser contemplado. O Cons. Nicolau apresenta ao ple-
nário as atividades desenvolvidas pelo GT  de Transito. A partir 
da deliberação da Plenária pela constituição de um GT para tratar 
dos assuntos do trânsito, trabalhando uma demanda da COF ini-
ciaram reuniões semanais realizadas nos meses de março, abril e 
início de maio.

► Democratização do Trânsito: A Cons. Carolina Souza 
Walger (CRP-08/11381) informa que os CRPs deverão organi-
zar fórum de mobilização para democratização do trânsito e fa-
zer a articulação para a realização da 1ª Conferência Nacional de 
Trânsito.

► Defensoria Pública: O Cons. Guilherme Bertassoni da Sil-
va (CRP-08/10536) informa que participou da última audiência 
pública em prol da Defensoria Pública, realizada em 06/05.  Na 
oportunidade, recebeu a informação de que há previsão de con-
tratação de 62 Psicólogos, via concurso público.

► Ano da Avaliação Psicológica: A Cons. Vera Regina Mi-
randa (CRP-08/01386) relata como tem sido o trabalho em re-
lação ao ano temático. Apresentou ao plenário a proposta do GT 
Regional de Avaliação Psicológica.

► Comissão de Orientação Ética (COE):
● PP023/2010 e PP024/2010: Leitura dos relatórios referentes 
aos procedimentos preliminares 023/2010 e 024/2010. O plená-
rio após esclarecimentos, vota e delibera, por unanimidade, pela 
instauração dos processos disciplinares éticos números 023/2010 
e 024/2010.

● PP008/2010: Leitura do relatório referente ao pedido de re-
visão da decisão do plenário de arquivamento do procedimento 
preliminar 008/2010. O plenário, após esclarecimentos, vota e 
delibera, por unanimidade, manter a decisão anterior, excluindo 
a denúncia e arquivando o procedimento preliminar nº 008/2010. ●
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Plenária realizada em 07 de maio, em Curitiba
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Nos dias 21 e 22/05 foi realizada na sede do CFP em Brasí-
lia a Assembleia das Políticas da Administração e das Finan-
ças do Sistema Conselhos de Psicologia (APAF). O evento 
reuniu representantes do CFP e dos Conselhos Regionais 
de Psicologia. Representando o CRP-08 participaram da 
APAF, os Conselheiros:  João Baptista Fortes de Oliveira 
(CRP-08/00173), Sérgio Luis Braghini (CRP-08/15660), 
Fernanda Rossetto (CRP-08/12857), Paula Matoski 
Butture (CRP-08/12879) e Suzana Maria Borges (CRP-
08/01855).

APAF e as deliberações para
o Sistema Conselhos de Psicologia 

Conselheiros que representaram o CRP-08 na APAF

Definições da APAF
Entre vários assuntos previstos para discussão, algumas delibera-
ções foram tomadas na última APAF. Confira:

Resolução sobre a Atuação do Psicólogo
no Sistema Prisional

O CFP, após as determinações judiciais que contrariaram a Reso-
lução 009/2010, promoveu vários encontros, fóruns e audiências 
públicas que levantaram informações  sobre o trabalho do Psi-
cólogo no Sistema Prisional. Os resultados dessas reflexões cul-
minaram em uma minuta de resolução elaborada pelo CFP, com 
as alterações solicitadas pelos Grupos de Trabalho. O CRP–08 
promoveu importantes mobilizações, que contribuíram para as 
alterações na Resolução, construídas dentro do consenso possível 
entre os Conselhos Regionais de Psicologia.

Dessa forma, foi divulgada a Resolução CFP 012/2011, publica-
da no Diário Oficial da União em 01.06.2011 que revoga a Reso-
lução CFP 009/2010.

Foi estabelecida a criação de um observatório para acompanhar a 
atuação dos psicólogos que atuam no sistema prisional. Quanto 
aos Psicólogos que sofreram sanções judiciais por terem cumpri-

do a resolução CFP 009/2010 poderão solicitar apoio ao Sistema 
Conselhos para enfrentarem as ações.

Ano da Avaliação Psicológica 

A Comissão de Avaliação Psicológica do CRP-08 elaborou um 
projeto contemplando ações voltadas à categoria e à sociedade. O 
documento está disponível para consulta no site do CRP-08, link 
destaques, foi referendado na APAF.

Planejamento estratégico do Sistema 
Conselhos sobre Álcool e outras Drogas

Ficou definido que:

● será mantido o mapeamento considerando a pesquisa do 
CREPOP;

● será divulgada uma cartilha direcionada à sociedade com infor-
mações pertinentes ao tema. Esse trabalho deverá acontecer nos 
meses de setembro e outubro;

● na APAF de dezembro se pretende definir um posicionamento 
do Sistema Conselhos com relação à descriminalização e à legali-
zação das drogas;

● o Sistema Conselhos mantém o  posicionamento contrário ao 
financiamento pelo SUS das comunidades terapêuticas, afirman-
do a necessidade de estabelecer uma discussão aprofundada sobre 
sua estrutura e funcionamento;

● foi definido um Grupo de Trabalho Nacional sobre o tema no 
qual participa o CRP-08, juntamente com os Conselhos Regio-
nais (CRs) 02, 04, 05, 07 e 09.

Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

● foi definida a necessidade de apreciação e promoção de deba-
tes nos Conselhos Regionais de Psicologia a respeito da Carta de 
Princípios que norteia o Fórum Nacional de Trabalhadores do 
SUAS;

● o Sistema Conselhos participa do abaixo-assinado de apoio à 
aprovação do Projeto de Lei do SUAS (o PL foi aprovado no Se-
nado em 08.06.2011);

● foi ressaltada a importância da divulgação e debate a respeito da 
“Carta dos Psicólogos na Política de Assistência Social” confec-
cionada em Brasília  durante o Encontro Nacional de Trabalha-
dores do SUAS de março de 2011.
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Membros da Diretoria do CRP-08 participaram do CONPSI

Escuta especial - depoimento sem dano

● Será encaminhado aos Conselhos Regionais  a argumentação 
elaborada pelo assessor jurídico do CFP em defesa da resolução 
CFP: 010/2010  que institui princípios norteadores, marcos refe-
-renciais e preceitos técnicos da escuta psicológica de crianças e 
adolescentes envolvidos em situação de violência na Rede de Pro-
teção;

● De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, os Psicólogos 
estão impedidos de atuar como inquiridores no atendimento à 
Crianças e Adolescentes em situação de violência.

Comemoração dos 50 anos da Psicologia

●  Foram deliberadas duas propostas de grandes ações em come-
moração aos 50 anos da Psicologia no Brasil. Para tanto, foi criado 
um Grupo de Trabalho Nacional para organizar uma Exposição 
itinerante da história da Psicologia no Brasil que culminará na 
II Mostra Nacional de Práticas Profissionais: Psicologia e Com-
promisso Social. Representantes do CFP, do CRP-08 e ainda dos 
CRs 15, 6  e 7 farão parte do GT.

Reunião Nacional 
da COF

CONPSI
Entre os dias 11 e 15 de maio foi realizado, em Salvador, o 
7º  Congresso Norte e Nordeste de Psicologia – CONPSI. O 
evento reuniu Psicólogos do Brasil com o objetivo de propor-
cionar a  troca de experiências e  possibilitar a  apresentação 
de trabalhos e ações desenvolvidas pelos Conselhos Regionais 
de Psicologia. O CRP-08 esteve representado através da sua 
atual diretoria: Presidente: João Baptista Fortes de Oliveira 
(CRP-08/00173), Vice-Presidente: Rosangela Lopes de Ca-
margo Cardoso (CRP-08/01520), Secretária: Márcia Regina 
Walter (CRP-08/02054) e Tesoureiro: Sergio Luis Braghini 
(CRP-08/15660).

Na oportunidade foi apresentada a pesquisa “LEVANTA-
MENTO DO PERFIL PROFISSIONAL E DAS CONDI-
ÇÕES DE TRABALHO DOS PSICÓLOGOS DO PA-
RANÁ 2009 – 2010.”  A pesquisa foi realizada pelo CRP-08 
e teve como objetivo o levantamento de informações sobre o 
perfil sócio-ocupacional e as condições de trabalho dos pro-
fissionais da Psicologia, de forma a realizar uma análise qua-
lificada sobre o ambiente, as relações de trabalho e os recursos 
disponíveis para o desempenho profissional.

A avaliação do Congresso pelos presentes foi positiva prin-
cipalmente pela iniciativa do CRP-08 em divulgar os resul-
tados da pesquisa e oportunizar a troca de informações em 
nível nacional. Porém, o grande número de participantes e a 
formatação das mesas foram considerados pontos negativos, 
pelos representantes do CRP-08, pois as mesas apresentavam 
assuntos desconexos, o que prejudicou o debate de muitos 
trabalhos.

Durante o evento aconteceu o Encontro do Grupo Fortale-
cer, com o objetivo de traçar metas e estratégias para os pró-
ximos anos.

Aconteceu em Brasília nos dias 29 e 30 de abril a Reunião 
Nacional das Comissões de Orientação e Fiscalização (COF) 
do Sistema Conselhos de Psicologia. Dentre os propósitos da 
reunião estava a busca por uma política que refletisse a COF, 
pensando nas pessoas e não somente nas regras e o estabele-
cimento do Conselho como um espaço de treinamento, qua-
lificação, formação e orientação de Conselheiros e gestores. 
O CRP-08 foi representado, no evento, pelas Conselheiras 
Anaides Pimentel da Silva Orth (CRP-08/01175), Ludiana 
Cardozo Rodrigues (CRP-08/14941) e Fernanda Rosseto 
(CRP-08/12857).

Programação
O evento contou com palestras e discussões dos temas mais 
frequentes nas Comissões de Orientação e Fiscalização. Entre 
os temas discutidos foram destacados: o registro nos CRPs 
com diploma de Bacharel; a relação COE e COF na condi-
ção aos processos éticos como lidar com a mídia; a Inscrição 
e fiscalização de PJ; Inscrição e cancelamento de registro de 
psicólogos; interdição ética; credenciamentos de sites; relação 
entre Psicologia e Administração e estágios na área da Psico-
logia.

Avaliação 
As representantes do CRP-08 avaliam que o evento foi im-
portante para a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanis-
mos de orientação e fiscalização. Um encontro muito produ-
tivo que proporcionou a troca de conhecimento do que cada 
Comissão de Orientação e Fiscalização está realizando em 
seu Conselho Regional. Foi um espaço reflexivo e discursi-
vo sobre a gestão da Orientação e Fiscalização com vistas ao 
aprimoramento das estratégicas e procedimentos realizados 
dentro do Sistema Conselhos. • 
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Aconteceu nos dias 08 e 09 de abril em Brasília um encontro pro-
movido pelo Sistema Conselhos de Psicologia, para elaboração de 
um planejamento unificado da Psicologia das Emergências e De-
sastres. Os temas abordados foram: a qualificação do debate sobre 
a Psicologia das Emergências e Desastres e a apresentação da ma-
triz de compromisso 2011 do Sistema Conselhos para o tema em 
questão. Também foram definidas as ações prioritárias do Sistema 
Conselhos em 2011 e formulada a agenda do Conselho Federal 
de Psicologia(CFP) e Conselhos Regionais (CRs) para o triênio 
2011-2013.

Participaram do evento representando o CRP-08 os Psicólogos 
Marly Terezinha Perrelli (CRP-08/04561) e Tonio Luna (CRP-
08/07258).

Agenda
Conforme divulgado no encontro  integram a agenda 2011-2013 
do Sistema Conselhos de Psicologia, referente ao tema “Emer-
gências e Desastres” as seguintes diretrizes: o incentivo da pro-
dução, sistematização e difusão do conhecimento; produção de 
referências conceituais, metodológicas e tecnológicas de atuação 

da psicologia em situação de emergências e desastres; acompa-
nhamento e intervenção em políticas públicas relevantes a partir 
da contribuição da psicologia; garantia da educação permanen-
te em emergências e desastres e promoção da inserção do tema 
na formação acadêmica e articulação com os atores sociais para 
potencialização da formulação, implantação, monitoramento e 
avaliação da política pública de defesa civil.

Avaliação
O Psicólogo Tonio Luna avalia que o encontro foi positivo no 
sentido de provocar o tema dentro do sistema conselhos e traçar 
metas para ações futuras.

Já a Psicóloga Marly Perrelli destaca que a categoria tem que estar 
preparada para o enfrentamento de emergências e desastres. Para 
ela a atuação do psicólogo pode se dar no sentido de desenvolver 
uma cultura preventiva e de aplicabilidade dos saberes
Psicológicos. “Avalio como um grande avanço da
nossa profissão o debate sobre esse assunto”,
concluiu Marly Perrelli. •

Psicologia das emergências e desastres
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Comissões temáticas

Nesta editoria são divulgadas informações referentes às Comissões
que funcionam nas subsedes e representações setoriais do CRP-08:  

Colaboradores
Os Psicólogos que têm interesse 

em atuar como colaboradores de 
comissões, devem enviar um e-mail 

para comissoes08@crppr.org.br 
solicitando orientações.

Comissão de Avaliação Psicológica 
Coordenadora:  Psic. Ana Elisa Salomão Bosquê  (CRP-08/04365)
Reuniões: 2ª segunda-feira do mês às 18h30

Comissão de Psicologia Escolar / Educacional 
Coordenadora: Psic. Marina Ortega Pitta (CRP-08/02132) 
Reuniões: 3ª segunda-feira do mês às 18h

Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho
Coordenadora: Psic. Maria Ester Falaschi (CRP-08/06606)
Reuniões: 3ª terça-feira do mês às19h

Comissão de Estudantes
Coordenador: Psic. José Antonio Baltazar (CRP-08/03359)
Reuniões: Quinzenais - às quartas-feiras alternadamente às 14h

Comissão de Psicologia do Esporte
Coordenador: Psic. Jorge Luís Ribeiro da Silva (CRP-08/16116)
Reuniões: 1ª e 3ª quinta-feira do mês às 19h30

Comissão de Direitos Humanos / Pessoa com Deficiência
Coordenadora: Psic. Denise Matoso (CRP-08/02416)
Reuniões: 3ª sexta-feira do mês às 8h

Comissão de Psicologia do Esporte
Coordenador: Psic. Leonardo Pestillo de Oliveira (CRP-08/12613)
Reuniões: Quinzenais - às sexta-feira às 14h

Comissão de Saúde
Coordenadora: Psic. Carina Furlaneto Frazatto (CRP-08/13422)
Reuniões: Mensais - sempre na 3ª segunda-feira do mês às 18h na sala 10 - bloco 10 da UEM

Comissão de Avaliação Psicológica
Coordenadora: Psic. Romilda Guilland (CRP-08/15370)
Reuniões: Quinzenais - às terça-feiras das 17h às 18h30

Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho (em Cianorte)
Coordenadora: Psic. Sônia de Fátima dos Santos Pego (CRP-08/08355)
Reuniões: Mensais - 2ª quinta-feira das 7h30 às 9h no SESI/SENAI de Cianorte

Comissão de Avaliação Psicológica
Coordenadora: Psic. Rosemary Parras Menegatti (CRP-08/03524)
Reuniões: Mensais - sempre na segunda-feira (a definir) a partir das 14h

Comissão de Estudantes
Coordenador: Psic. Edson do Carmo Reis (CRP-08/15470)
Reuniões: Quinzenais aos Sábados das 9 às 11h

Comissão de Psicologia Social e Comunitária / Grupo de Estudos em Políticas Públicas
Coordenadora: Psic. Edilaine Baccarin  (CRP-08/14298)
Reuniões: 2ª e 4ª terça-feira do mês às 18h30  

Subsede Londrina

Subsede Maringá

Subsede Cascavel

Representação Setorial Oeste

nascomissões
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I Jornada de Estudos
sobre Saúde Mental
No dia 14 de abril aconteceu em Palmeira, na região de 
Campos Gerais, a I Jornada de Estudos sobre Saúde Mental.  
O objetivo do evento foi estabelecer um sistema de educa-
ção permanente no campo da Saúde Mental. A I Jornada 
contou com apoio da Prefeitura Municipal e reuniu profis-
sionais de saúde, educação, assistência social, justiça, segu-
rança pública e áreas afins.

A Psicóloga Ana Paula Franco Maya (CRP-08/.011395) e 
o Psicanalista Célio Luiz Pinheiro (CRP-08/05780) foram 
os palestrantes.

Encontro de Psicólogos

Durante a Jornada, em Palmeira, aconteceu um encontro 
de psicólogos com objetivo de abordar temas pertinen-
tes à educação e à saúde mental. Participaram 12 profis-
sionais. O Cons. do CRP-08 Psic. Bruno Jardini Mader 
(CRP-08/13323) e as representantes efetiva e suplente da 
Representação Setorial de Campos Gerais, Psic. Scheila Is-
sakowicz (CRP-08/12864) e Sara Soriano Meister (CRP-
08/06827) estiveram no encontro.

acontecenoParaná

Psicólogos participantes da I Jornada de Estudos sobre Saúde Mental

São Mateus do Sul

Na cidade de São Mateus do Sul, ocorreu a 2ª passeata alu-
siva à luta contra a violência sexual com crianças e adoles-
centes. A organização contou com a participação da suplen-
te da representação setorial sudoeste Psic. Marly Perrelli 
(CRP-08/04561) e da Psic. Rosana Ehlke Vistuba (CRP-
08/07589) representante do CRAS. A passeata mobilizou 
todos os segmentos da sociedade para protestar contra a 
violência com crianças e adolescentes.

Marly ressaltou que o objetivo dessa passeata era avançar no 
processo de conscientização da população sobre a gravidade 
da violência sexual e ao mesmo tempo impulsionar a im-
plementação de ações para o enfrentamento da  Violência 
Sexual contra Criança e Adolescente.

18 de maio é uma data 
importante para a Psicologia, 

já que marca o Dia Nacional de 
combate à Violência e à Exploração 
Sexual contra a Criança e o 
Adolescente e o Dia Nacional da 
Luta Antimanicomial. Confira alguns 
eventos que marcaram a data no 
Estado:

18
 d

e 
m

ai
o
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Curitiba

Em comemoração ao dia 18 de maio - Dia Nacional da Luta An-
timanicomial – aconteceu na sede do CRP-08, em Curitiba, a 
mesa-redonda Saúde Mental e Geração de renda, participaram a 
enfermeira e Psicóloga Dione Maria Menz (CRP-08/05491) e a 
Psicóloga Adriana Maria Bigliardi (CRP-08/04444).

Campos Gerais
Numa parceria entre a Representação Setorial dos Campos Gerais 
e a Faculdade Sant’Ana aconteceu no centro da cidade de Ponta 
Grossa o esclarecimento sobre a Luta Antimanicomial.

À noite, na Faculdade Sant’ana, foi dada a abertura da IV Jorna-
da de Saúde Mental. As representantes setoriais, Scheila Issako-
wicz (CRP-08/12864), Priscila Marochi Silva (CRP-08/07932) 
e Sara Soriano Meister (CRP-08/06827), compuseram  a mesa 
de abertura. Após, a representante Priscila M. Silva falou sobre o 
tema Violência. ●

NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS PSICÓLOGOS 
QUE ATUAM NO CAMPO DA PSICOLOGIA 
ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO
 
O Conselho Federal de Administração (CFA), por meio dos 

Conselhos Regionais de Administração (CRA),  tem realizado 

ações de fiscalização junto a empresas de Consultoria em 

Psicologia Organizacional e a psicólogos que atuam no campo 

da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Tais ações têm 

resultado, muitas vezes, em autuações e processos judiciais, 

pelo entendimento do CFA de que estariam os psicólogos 

realizando exercício ilegal da Administração. Diante dos fatos, 

o Sistema Conselhos de Psicologia está se organizando para 

o enfrentamento dessa situação e o CRP-08, por meio da 

Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), está tomando as 

providências cabíveis. Caso você tenha conhecimento dessas 

ações ou venha a ser alvo delas, solicitamos contato imediato 

com o CRP-08, através do e-mail gerenciatecnica@crppr.org.br, 

para que possamos acompanhar a situação e buscar estratégias 

de ação. Esclarecemos ainda, que o nosso entendimento é de 

que as atividades realizadas com base em métodos e técnicas 

psicológicas, independente da interface com outras ciências, é  

exercício legal da Psicologia. Em breve estaremos convocando 

os Psicólogos que estão inscritos por meio da Pessoa Jurídica e 

atuam nessa área para ações de orientação, participe! 

ASSEMBLEIA ORçAMENTáRIA DO CRP-08

A Assembleia Geral Orçamentária do CRP-08 acontecerá no 

dia 24 de setembro de 2011, a partir das 16h. Na oportunidade 

haverá: 

a) prestação de contas; 

b) apreciação da proposta orçamentária para 2012; 

c) fixação da anuidade para o exercício de 2012; 

d) fixação de emolumentos, serviços e tabela de multas 

e taxas; 

e) aquisição de imóveis; 

f) reformas em geral da Sede e Subsedes. 

A assembleia será na sede do Conselho, na Avenida São José, 

699 – Cristo Rei. Todos os Psicólogos do Paraná são convidados 

a participar.



inquietações

Nas últimas semanas de novembro de 2009 um assunto 
que foi destaque nos jornais e na mídia paranaense e 
retomado em 2011 trata da questão do desligamento 

ou não dos radares de trânsito na cidade de Curitiba, tendo em 
vista possíveis irregularidades no contrato da empresa responsável 
pela fiscalização. Independente das irregularidades existirem ou 
não, uma situação curiosa vem ocorrendo nas últimas semanas em 
relação ao comportamento dos condutores: na dúvida em serem 
validadas as multas registradas os motoristas estão mantendo-se 
cautelosos e não houve aumento significativo de registro de exces-
so de velocidade. 

Na noite do “apagão”, ocorrido no início de novembro daquele 
mesmo ano, diante do caos ocorrido nos semáforos em grandes 
capitais do país como São Paulo e Rio de Janeiro dentre outras, o 
trânsito não registrou maiores incidentes daqueles que rotineira-
mente ocorrem em capitais desse porte, ao contrário, a cautela e 
desconfiança tomaram parte dos condutores de veículos que, por 
sua vez, foram os responsáveis diretos por não criarem tragédias 
no trânsito a partir do apagão e em alguns casos reduzí-las. 

Mas o que há em comum nessas duas situações onde, ao contrá-
rio do que se imaginava, não ocorreu uma desordem maior com 
consequências impactantes para pedestres e condutores? Percebo 
nessas situações a oportunidade dos indivíduos exercitarem a sua 
“vigilância interna”, a qual no cotidiano fica em certa medida por 
conta da fiscalização e controle de radares, semáforos e agentes de 
trânsito. Essa “vigilância interna” nos grandes centros e cruzamen-
tos urbanos, raramente fica a mercê do controle apenas do condu-
tor, em primeiro lugar, pois sempre espera-se e nota-se a presença 
de recursos fora do veículo para “lembrar” desse controle. 

A vigilância há muito tempo tem efeitos preventivos. No caso do 
trânsito, sua eficácia está estritamente relacionada com a punição 
(multas, apreensões de veículos, dentre outros) uma vez que a in-
fração seja legalmente evidenciada. Não vou discutir aqui a eficá-
cia ou não da punição, mas sim a importância do despertar dessa 
“vigilância interna” independente das demais formas de controle. 

Em 1975 Michel Foucault publicou a obra “Surveiller et 
Punir”(Vigiar e Punir) discorrendo, dentre outros assuntos, a 
disciplina nas sociedades modernas. Citou o exemplo de um Pa-
nóptico que seria uma torre central a um presídio, do qual apenas 
os vigias tinham a visão dos mesmos em um ângulo de 360 graus. 
Desse modo, os presos nunca sabiam o exato momento da vigi-
lância e quando essa ocorria, a punição era individual e rigorosa. 

Percebeu-se que a vigilância efetiva era mais barata que a punição 
para a reeducação dos indivíduos, uma vez que a sensação de vigi-
lância, somada à certeza da punição, resultou em comportamen-
tos esperados naquela instituição. 

As duas situações ocorridas no Brasil, nos dão a oportunidade de 
pensarmos na atual vigilância no trânsito (a meu ver ineficiente), 
uma vez que a punição não é considerada por parte dos brasilei-
ros como significativa, seja, por valores ilusórios, ou por formas 
de defesa do comportamento inadequado na própria lei. Outra 
falha (e pasmem, respaldada na lei) na forma de vigilância inade-
quada no trânsito se dá no fato de que antes de um equipamento 
de fiscalização deva existir um aviso de que o mesmo se encontra 
ali, fazendo com que o indivíduo se comporte naquele instante e 
infelizmente após a passagem do mesmo o comportamento ina-
dequado em grande parte das vezes se manifesta. 

Partindo do exemplo de vigilância de Foucault, algumas situações 
no trânsito deveriam mudar: em primeiro lugar, a lei que enfra-
quece o processo de vigilância, ao avisar que o mesmo encontra-se 
em determinado trecho da via. Em segundo lugar, fazer com que a 
punição, em caso de ocorrer, seja, de fato, um momento de apren-
dizagem, aplicada de forma individual e significativa, cercando as 
atuais formas de o indivíduo burlar a mesma (recorrer de multas, 
transferirem pontos a outro condutor, dentre outras). Em terceiro 
lugar (e não menos importante), elaborar trabalhos educativos e 
estudos a fim de provocar reflexões acerca dos comportamentos 
de “Vigilância” esperados no trânsito. 

Se me perguntarem se eu considero essas propostas formas efica-
zes e definitivas de solucionar os problemas do trânsito, respondo 
que não! Porque o trânsito, é dinâmico, mesmo que essas ações 
reduzam a violência no trânsito, novas formas de negligência ten-
dem a surgir, e, à medida que surjam, novas ações precisam ser 
tomadas até atingirmos patamares socialmente aceitáveis. O que 
proponho é o desenvolvimento de mecanismos que permitam 
com que os condutores façam mais uso desta “vigilância interna” 
de modo a “funcionarem” mais adequadamente no trânsito. ●

Bibliografia: 
FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Nascimento da Prisão. Trad. Raquel 
Ramalhete.  Ed. Vozes - RJ, 2000.

*Psic. Anderson Luis Pereira Soares (CRP 08/13938)

 * Psicólogo Perito em Trânsito - Membro da Comissão 
de Trânsito do CRP-08

O Trânsito e o “Vigiar e Punir”

16 contato



A luta faz a lei
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Em 19 de maio de 2011, o Governador Beto Richa sancionou a lei 
que implementa a Defensoria Pública do Paraná.  Isso representa 
uma vitória para a sociedade paranaense que, a partir de agora, 
vai ter garantido o acesso à Justiça. Nesta editoria você confere 
alguns comentários, enviados para a Revista Contato,  em torno 
desta conquista social da população do Paraná.

repercussão

A Defensoria Pública e o CRP-08

“Os autores da Lei foram os lutadores do povo em 
todo o Brasil, que primeiro aprovaram na Constituição 
de 1988, necessária à criação de Defensoria Pública 
Federal e Estadual, depois, em cada Estado tiveram de 
travar batalha particular para cobrar de seus governantes 
o cumprimento dessa determinação constitucional.

Exatamente o que fez a juventude do Paraná, tomando 
as ruas para exigir a criação da Defensoria Publica. Já, 
pois sabem que a justiça penal brasileira, por meio de um 
Estado punitivo, tem a maior população carcerária entre 
jovens de 18 a 29 anos. 

Foram às ruas também as organizações pela igualdade 
racial, sindicalistas, pessoas com deficiência, idosos, sem 
terra e sem teto, mulheres, população homossexual, e 
outros grupos sociais excluídos, pois sabem que somente 
defensores/as comprometidos/as com o real espírito 
do Estado Democrático de Direito e com os Direitos 
Humanos serão capazes de lhes valer numa sociedade 
excludente, preconceituosa e desigual.

Finalmente foram derrotados aqueles que por vinte e 
dois anos atrasaram a criação da Defensoria Publica no 
Paraná e agora se veem diante do inevitável: o cidadão 
comum, os trabalhadores e trabalhadoras, os setores 
sociais vulneráveis, os movimentos sociais e lutadores do 
povo, terão uma instituição de Estado para lhes garantir 
um direito fundamental. Terão direito a um advogado 
gratuito, servidor público, para efetivar seu acesso à 
Justiça.”

Deputado Estadual Tadeu Veneri (PT)
Presidente da Comissão de Direitos Humanos 

da Assembleia Legislativa do PR 

“A Defensoria Pública, no Estado do Paraná, 
representa um instrumento de valor inestimável para 
concretização do ideal de acesso pleno à Justiça. O Poder 
Judiciário, nas 157 comarcas paranaenses, poderá prestar 
os melhores serviços judiciários, graças à atuação do 
Defensor Público.” 

Miguel Kfouri Neto 
Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná

“O marco legal para a existência da Defensoria Públi-
ca Estadual está previsto na CF de 1988, em seu artigo 
5º, inciso LXXIV, que traz: “o Estado prestará assistên-
cia jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insu-
ficiência de recursos”. De forma mais específica, o artigo 
134, em seu caput, consigna que “A Defensoria Pública 
é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos 
os graus, dos necessitados”. O Conselho Regional de Psico-
logia da 8ª Região (Paraná) aderiu às movimentações em 
prol da implantação desse órgão de Justiça por entender 
que a população do Estado do Paraná tem seus direitos 
e garantias fundamentais aviltados com essa lacuna ins-
titucional. 

Embasado pelo segundo princípio fundamental do Có-
digo de Ética Profissional do Psicólogo, “o psicólogo tra-
balhará visando promover a saúde e a qualidade de vida 
das pessoas e das coletividades e contribuirá para a elimi-
nação de quaisquer formas de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”, é dever deste 
Conselho se posicionar favoravelmente à regulamenta-
ção de um direito previsto na Carta Magna e até então 
desrespeitado. 

Tão importante quanto a aprovação, em 19 de maio de 
2011, da lei estadual complementar 359/2011, que esta-
belece a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado do 
Paraná, será a data de implementação dos serviços, a ação 
prática de garantir o acesso a esse serviço público. E nessa 
prestação de serviços está também garantida a presença 
da Psicologia, com 62 vagas, no quadro do Grupo Ocu-
pacional Superior. Essas vagas no quadro de pessoal de-
monstram a importância do Psicólogo na interface com 
a Justiça e os Direitos Humanos, garantindo um olhar 
subjetivo e diferenciado às ações desse órgão do Poder 
Judiciário.

É de responsabilidade deste Conselho, enquanto autar-
quia federal e participante da sociedade civil, cobrar do 
governo do Estado a implantação da Defensoria Pública 
de forma célere, colocando-se como um agente na cons-
trução e consolidação de uma sociedade verdadeiramente 
democrática e humanizada.”

Psic. Guilherme Bertassoni da Silva (CRP-08/10536)
Cons. representante do CRP-08 nas mobilizações pela 

Criação da Defensoria Pública no Paraná
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Uma campanha diferenciada voltada para a categoria profissional e para a comunidade.  
Assim se propõe a ser a Campanha do Psicólogo 2011 - 2012 no Paraná. A partir do 
slogan “Eu faço parte!”, a proposta é efetivar ações no sentido de conscientizar a categoria 

e a comunidade de que fazemos parte de uma coletividade e, por isso, necessitamos de atitudes em 
prol do ambiente coletivo.

Desta vez, a campanha pretende ser diferenciada em vários aspectos, entre eles o planejamento 
participativo, a duração mais longa (um ano) e as parcerias com outras instituições que abordam 
questões coletivas.

Esta matéria além de divulgar informações gerais sobre a Campanha do Psicólogo 2011 – 2012 
objetivos, ideias que se quer transmitir com a campanha, justificativa, contextualização, eixos 
temáticos, etc – se configura, também, num  convite à categoria para que proponha ações dentro 
dessa iniciativa. 

matériacapa

Coletividade é o tema da   
          Campanha do  Psicólogo 

2011-2012
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CARTA DA TERRA
O sentido que a Campanha do Psicólogo 2011-2012 segue a proposta expressa na Carta da Terra, aprovada pela 
Unesco em Paris, em 2000. O documento visa estabelecer uma base ética, sólida, para a sociedade global emergente 
e ajudar na construção de um mundo sustentável.  Abaixo alguns princípios resumidos da Carta da Terra:

1. Respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade.

2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor.

3. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas.

4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para as atuais e as futuras gerações.

5. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação pela diversidade 
biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida.

6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, quando o conhecimento for 
limitado, assumir uma postura de precaução.

7. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da Terra, os 
direitos humanos e o bem-estar comunitário.

8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e a ampla aplicação do conhecimento 
adquirido.

9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental.

10. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano 
de forma equitativa e sustentável.

11. Afirmar a igualdade e a equidade de gênero como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável
e assegurar o acesso universal à educação, assistência de saúde e às oportunidades econômicas.

12. Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a viver em ambiente natural e social 
capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, concedendo 
especial atenção aos direitos dos povos indígenas e minorias.

13. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes transparência e 
prestação de contas no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça.

14. Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos,
valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável.

15. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração.

16. Promover uma cultura de tolerância, não-violência e paz. 

Fonte: 
www.institutoatkwhh.org.br. 
Carta na íntegra disponível em www.cartadaterrabrasil.org.br

  O que pretende?
A Campanha do Psicólogo 2011, direcionada à categoria 
e a comunidade, pretende:

● conscientizar a categoria e a comunidade de que 
fazemos parte de uma coletividade e, por isso, precisamos 
de atitudes em prol da coletividade; 

● despertar sentimentos de pertencimento;

● promover reflexões sobre o que estamos fazendo pela 
coletividade; 

● desenvolver ações pela coletividade a partir de parcerias 
com outras instituições sociais (ONGs, Universidades, 
entidades representativas de classe, poder público, etc). 

Por que este tema? 
A justificativa da proposta da Campanha do Psicólogo 2011-2012, 
apresentada pela Comissão de Comunicação e aprovada na plenária de 
Londrina (em 30 de abril),  foi pelo compromisso da categoria de, no 
contexto contemporâneo em que vivemos – marcado pela violência, de-
sigualdades sociais, falta de vínculos coletivos - lembrarmos as pessoas e 
os próprios profissionais que fazemos parte de uma coletividade e, por 
isso, temos obrigação, enquanto categoria,  de promover momentos de 
discussão, de mobilização com temas essenciais para um mundo melhor 
e mais sustentável.

O dar-se conta do pertencimento exige, como consequência, mudanças 
no comportamento coletivo, por exemplo, em relação:  ao meio ambien-
te, ao trânsito; à preservação dos espaços públicos, à luta pelos direitos 
sociais; à participação nos Conselhos de Controle Social e ao respeito à 
diversidade (conviver com as diferenças).

A Campanha do Psicólogo 2011-2012
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Eixos temáticos
A Campanha do Psicólogo 2011-2012 tem quatro eixos de ação 
que você confere a seguir:

1) Ética e cidadania  
É preciso trabalhar com princípios éticos, com um olhar, portan-
to, voltado para o bem-estar coletivo e cidadania no sentido de 
conquista dos direitos e deveres políticos, civis e sociais.

Diretrizes de ações desse eixo:

O Código de Ética Profissional.

A participação política da categoria para a garantia dos direi-
tos de cidadania (principalmente os direitos sociais = saúde, 
educação, habitação, trabalho, etc.).

2) Construção de parcerias
Faz-se necessário buscar parcerias com outras organizações que 
também trabalham com questões coletivas.

Diretrizes de ações ao eixo: 

Parcerias em Curitiba e interior, buscando integrar propostas 
de intervenções urbanas e ambientais dentro do PR, por ex.: 
Coletivos de Artistas Plásticos, Dança e Teatro, Contação de 
Histórias, Meio Ambiente, entidades dos três setores. 

Propor parcerias com as entidades/instituições que traba-
-lhem com questões coletivas no Paraná. 

3) Trabalhar comportamentos coletivos
A partir da ideia de pertencimento é preciso mostrar que atitudes 
em prol da coletividade são necessárias. 

Diretrizes de ações deste eixo:

A gentileza coletiva - É agradável ouvir/dizer: “bom dia”, 
“com licença”, muito obrigado”, “desculpe”.

Respeito às normatizações coletivas - Vagas de estacio-
namento para pessoa com deficiência é para pessoa com 

deficiência. Vagas para idosos são para idosos. Atendimento 
preferencial ou lugares exclusivos no ônibus, numa agência 
bancária ou num supermercado para idosos, gestantes, etc., 
devem ser respeitados.  

Aos espaços públicos - o que é público é para a coletividade.  
Preservar praças, telefones públicos, pontos de ônibus, parques, 
etc.

Respeito à Diversidade - é preciso saber conviver com as 
diferenças (com a pessoa com transtorno mental, com os 
homossexuais, etc.).

Incentivo a ações de pré-reciclagem e reciclagem de 
resíduos sólidos - evitar a utilização de copos descartáveis, 
incentivo ao uso de canecas, incluir lixeiras que beneficiem 
a separação do lixo: conscientização em relação à economia 
de água, à preservação de rios e córregos, ao cuidado e 
responsabilidades com os animais.  Promover a divulgação de 
cooperativas que trabalhem com a reutilização de materiais.

Mobilidade Urbana - questões voltadas ao trânsito (com-
portamento de motoristas, ciclistas e pedestres).  Direção 
defensiva. Incentivo ao uso de meios alternativos de transporte 
(ônibus, carona solidária, bicicleta). Respeito ao Código 
Brasileiro de Trânsito, direção que promova a segurança da 
coletividade.  É preciso pensar no outro que também está 
ocupando  o espaço coletivo.  Bebida e direção não combinam. 
Trabalho direcionado aos carrinheiros. 

4) Promoção do respeito e do entendimento coletivo
Empenho na construção de relacionamentos de confiança e respeito 
mútuo entre indivíduos e grupos de diversas culturas e comunida-
des e promoção da tolerância entre as diferenças por meio de diálo-
gos de forma que produzam aprendizado e crescimento de todos.

Diretrizes de ações deste eixo:

Relações interpessoais - respeito ao outro e à diversidade 
Temas: violência doméstica, bullying, orientação sexual, pessoa 
com transtorno mental, idoso, torcidas organizadas, etc.

Contextualização
A Conselheira, psicóloga Karin Bruckheimer (CRP-08/3984), que integra a Comissão de Comunicação Social do CRP-08 e trabalha 
na organização da Campanha do Psicólogo 2011- 2012 contextualiza a escolha do tema, aprovado em plenária, lembrando que falamos 
no comportameto coletivo, na cultura da colaboração em comunidade, mas nos distanciamos dela quando agimos como trabalhadores 
na comunidade do outro, sem questionarmos no dia a dia o quanto nos responsabilizamos pelas comunidades a que pertencemos, como 
por exemplo: o próprio Conselho Profissional, a associação de bairro onde moramos, ou condomínio, se somos conscientes na simples 
separação do plástico do papel.

Ruy Mattos em suas reflexões sobre a Cidadania exemplifica: “Precisamos diferenciar com maior clareza o fato de estarmos em cole-
tividade, (simplesmente morarmos ou trabalharmos nesta coletividade), do sentimento de sermos parte da comunidade. No primeiro 
caso, somos semelhantes a um hóspede de Hotel, onde passamos um certo tempo desfrutando (ou sofrendo) naquele lugar, um lugar 
“estrangeiro”, isto é, estranho para nós, que por mais que sejamos bem tratados, nunca será nosso. Não nos sentimos enraizados naquela 
coletividade, nem comprometidos com o seu destino, com seu êxito ou fracasso.”

Duração
A campanha terá duração de um ano e vai prever várias ações, pela coletividade em todo o Paraná. O lançamento será em 27/08/2011.  
Em Curitiba está prevista uma caminhada na Rua XV, saindo da Praça Santos Andrade e indo até a Boca Maldita. 
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Construção coletiva

A Campanha do Psicólogo 2011-2012 quer se configurar numa 
construção coletiva da categoria.  Várias comissões temáticas do 
CRP-08 têm enviado sugestões de ações e parcerias, dentro dessa 
iniciativa, confira algumas:

Temáticas mensais

A Campanha oportunizará ações coletivas a partir de en-
foques diferenciados por mês.  Confira:

Agosto/2011 ● Ética e Cidadania - Ações voltadas 
à categoria e lançamento público da Campanha.

Setembro/2011 ● Mobilidade Urbana – Ações 
voltadas ao comportamento do Trânsito ( 25/09 é o Dia 
Nacional do Trânsito).

Outubro/2011 ● Promoção à Saúde Mental 
e Qualidade de Vida (combate a qualquer tipo de 
violência). Ações direcionadas ao idoso, à criança (1º/10 
– Dia Nacional do Idoso e 12/10  - Dia da Criança), ao 
Dia Mundial da Saúde Mental.   

Novembro/2011 ● Igualdade Racial e Soli-
dariedade – ações voltadas a igualdade racial (20/11 
– Dia Nacional da Consciência Negra) e também ao 
incentivo à doação de sangue (25/11 – Dia Nacional do 
Doador de Sangue).  Trabalhar solidariedade e doação 
de órgãos.

Dezembro/2011 ● Prevenção à AIDS, Consu-
mismo e Consumo responsável - ações de prevenção 
à AIDS e para refletir o consumismo/consumo 
responsável.

Janeiro e fevereiro/2012 ● Ações voltadas 
às praias, como por exemplo: conscientização sobre o 
comportamento coletivo em relação ao abuso de álcool, 
som alto, abandono de animais depois que passa a 
temporada, exploração sexual.

Março/2012 ● Coletividade: práticas e ações co-
letivas. Trabalho com torcidas organizadas, preservação 
de espaços públicos (lixo, depredação, o que é público é 
de todos), igualdade de gênero. 

Abril/2012 ● Educação para a coletividade

Maio/2012 ● Conviver com as diferenças, pro-
moção do respeito e do entendimento coletivo 
(Dia Nacional de Combate à Homofobia, também 
se pode trabalhar com o tema bullying e a pessoa com 
transtorno mental)  

Junho/2012 ● Desenvolvimento sustentável. 
Meio Ambiente (05/06 – Dia Mundial do Meio 
Ambiente)

Julho/2012 ● Desenvolvimento Humano.  Ética, 
pertencimento, coletividade e responsabilidade.

Agosto/2012 ● Encerramento e Balanço da Campa-
nha no XIV Encontro Paranaense de Psicologia e Come-
moração dos 50 Anos da Psicologia no Brasil.

1) Foco: categoria. Quartas-feiras no CRP de agos-
to, além de abordar o tema “Eu Faço Parte”, proporcionar 
a discussão dos temas Ética e Cidadania entre os Psicó-
logos. Promover uma caminhada ao Jardim Botânico, em 
Curitiba, com  intervenção urbana. (Comissão de Comu-
nicação).

2) Foco: comunidade. De janeiro a março de 2012  
promover ações no litoral,  como por exemplo: conscien-
tização sobre o comportamento coletivo em relação ao 
abuso de álcool, som alto, abandono de animais depois 
que passa a temporada, exploração sexual, etc. Focar mate-
rial visual para Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.
(Comissão de Psicologia Ambiental).

3) Foco: comunidade. Além de organizar uma ca-
minhada, prever na campanha ações relativas às torcidas 
organizadas. (Comissão de Psicologia do Esporte).

4) Foco: comunidade.  Trabalhar com o direito e 
acesso das pessoas aos equipamentos sociais, de lazer, cul-
tura, etc. (Comissão de Psicologia Social e Comunitária).

5) Foco: categoria.  Incentivar a participação da cate-
goria nas Conferências que irão acontecer neste ano, para 
propor políticas sociais que garantam os direitos de cida-
dania, nas diversas áreas: saúde, assistência social, pessoa 
com deficiência, idoso, mulher. (Comissão de Comunica-
ção).

  Outras sugestões:
A Campanha do Psicólogo 2011-2012 está aberta para rece-
ber dos psicólogos do Paraná novas sugestões de ações e tam-
bém de parcerias que possam ser propostas para essa iniciativa. 
As sugestões devem ser enviadas para o e-mail
eufacoparte@crppr.org.br

  Informações sobre a Campanha:
As informações da Campanha do Psicólogo 2011-2012 referen-
tes à: programação em Curitiba e no interior, notícias e parcerias 
ficarão concentradas num blog, cujo acesso será disponibilizado 
na página de abertura do site do CRP-08 (www.crppr.org.br), a 
partir de agosto. Acesse, confira e participe!
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A PSICOlOGIA
NO CONTROlE SOCIAl
A Série Saúde Mental chega ao fim. Desde a edição 70  (julho/agosto de 2010), a Revista do CRP-08 vem abordando a Reforma 
Psiquiátrica.  Os temas contemplados nas matérias resultaram de uma ampla interlocução entre as comissões temáticas do CRP-08.

O intuito,  com essas matérias, foi de, mais uma vez, defender a garantia dos direitos de cidadania à pessoa com transtorno mental. 

A série termina abordando a Psicologia nos Conselhos de Controle Social, que são espaços de participação dos vários setores da so-
ciedade pela implementação de políticas públicas que garantam os direitos sociais, entre esses o de acesso à saúde. Esse enfoque é para 
divulgar algumas ações dos  representantes do CRP-08 nos Consellhos Municipais e Estadual de Saúde, bem como nos de Assistência 
Social -  entendendo esta uma das políticas de grande importância na intersetorialidade - na defesa da efetiva implantação da Rede de 
Atenção à Saúde Mental.

Psicólogos nos Conselhos de Assistência Social e Saúde
O CRP-08 tem representantes em nove Conselhos Municipais de Saúde e um na Comissão de Saúde Mental do Conselho Estadual de 
Saúde.  Em cinco municípios do PR, o CRP-08 tem representantes no Conselho Municipal de Assistência Social, além do Conselho 
Estadual de Assistência Social.

Série
Saúde Mental

Campo Mourão

Assis
Chateaubriand

Cascavel

Pato Branco

Foz do Iguaçu

Ponta Grossa

Curitiba
São José
dos Pinhais

Pinhais

Maringá

Itaipulândia

Santa Terezinha
de Itaipu

Representante do CRP-08 no Conselho 

Municipal de Saúde 

Representante do CRP-08 no Conselho 

Municipal de Assistência Social
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Conselho Estadual de Saúde 

Comissão de Saúde Mental:
● Psic. Guilherme Bertassoni da Silva (CRP-08/10536)

Conselho Municipal de Saúde:

● Campo Mourão
Titular: Psic. Renata H. Moura (CRP-08/11990)
Suplente: Psic. Maria Sezineide C. de Mélo (CRP-08/03183) 

● Cascavel
Psic.  Fayga Dourado Freitas (CRP-08/16210)

● Curitiba
Psic. Bruno Jardini Mäder (CRP-08/13323)

● Foz do Iguaçu
Titular: Psic. Pricilla M. de Alcântara Barbosa (CRP-08/06786)
Suplente: Psic. Rosana T. Costa (CRP-08/14493)

● Itaipulândia
Psic. Rosane Arenhardt (CRP-08/13044)

● Maringá
Titular: Psic. Maria Lúcia Boarini (CRP-08/IS 008)
Suplente: Psic.  Lúcia Cecília Silva (CRP-08/02207)

● Pato Branco
Psic.  Mônica F. Hill (CRP-08/03652)

● Ponta Grossa 
Titular: Psic. Juliano Del Gobo (CRP-08/13756) 
Suplente Psic. Scheila T. Issakowicz (CRP-08/12864)

● São José dos Pinhais
Psic. Kátia Gregório Bittencourt Silveira (CRP-08/04938)

Conselho Estadual de Assistência Social
● Psic. Maria Cecília Fantin (CRP-08/00480)
● Psic. Geni Célia Ribeiro (CRP-08/09281)
● Psic. Mara Julci K. Baran (CRP-08/02832)

Conselho Municipal de Assistência Social:

● Assis Chateaubriand
Psic. Maria A. de Souza Katarinhuk (CRP-08/09062)

● Campo Mourão
Psic.  Mônica V. de Carvalho (CRP-08/11835)
Psic. Thais C. Fondazzi (CRP-08/11105)
Psic. Débora M. A. de Carvalho (CRP-08/11012)

● Foz do Iguaçu
Titular: Psic. Samuel Cabanha (CRP-08/13777)
Suplente Psic.  Rosana T. Costa (CRP-08/14493)

● Pinhais
Psic. Vanessa da S. Fernandes (CRP-08/10383)

● Santa Terezinha de Itaipu
Psic. Rosenei A. dos Santos (CRP-08/14692)

Alguns Psicólogos que representam o CRP-08 nos Conselhos  de  
Controle Social relataram como estão as discussões/ações em re-
lação à Reforma Psiquiátrica na Rede de Atenção à Saúde Mental 
nos seus municípios e/ou no Estado.  Confira:

“No Conselho Estadual de Assistência Social, temos discutido os 
aspectos dos asilos de idosos, onde, muitas vezes, estão pessoas com 

transtornos mentais, egressos dos hospitais que não tem famílias 
e encontram-se nesses locais em condições muito próximas às dos 

manicômios, em cárcere privado (não explícito), pois os portões estão 
abertos, porém a eles não é permitida autonomia, nem a administração 
de suas vidas, sem trabalhos de equipes que favoreçam essas questões. 
Seu benefício fica confiscado pelos gestores. Isso se estende a pessoas 

com demências e outras doenças degenerativas”.
Psic. Mara Julci Baran (CRP-08/02832)

“Em Maringá, o CRP-08 vem participando sistematicamente do 
Conselho Municipal de Saúde. Há anos, vimos garantindo a vaga do 
CRP no CMS deste município.  São muitos os desafios e embates que 
nos confrontamos em nossa atuação, sobretudo quando se luta pela 
Reforma Psiquiátrica em um município que ainda mantém e defende 
o secular e já anacrônico modelo do hospital psiquiátrico. Destaca-
mos, também, um interessante paradoxo. Lembramos que desde os 
idos tempos de 1987 foi a categoria dos psicólogos uma das mais 
atuantes na luta por uma “sociedade sem manicômios”. Todavia, em 
Maringá, é diminuto o número de psicólogos que compartilha dessa 
luta e das atividades do CMS. Enfim, a despeito das dificuldades, em 
geral, a temática da Reforma Psiquiátrica tem comparecido com certa 
frequência nas reuniões do CMS e estimulado discussões relevantes 
em prol do fortalecimento do SUS e da consolidação da Política 

Nacional de Saúde Mental”. 
Psic. Maria Lúcia Boarini 
Cons. Mun. de Saúde de Maringá

“Em  Foz do Iguaçu o Conselho Municipal de Assistência Social, 
do qual faço parte como membro titular em representação ao CRP-
08, reuniu-se com os Conselhos Municipal de Saúde e dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, na Câmara dos Vereadores de Foz do 
Iguaçu, para cobrar uma solução do Poder Público com referência à 

implantação do CAPSi no município”.
Psic. Samuel Cabanha

Cons. Mun. de Assist. Social de Foz do Iguaçu  

“No  Conselho Estadual de Assistência Social, o assunto não 
mereceu agenda de pauta. Porém, nas discussões paralelas e no 
debate sobre o atendimento de idosos e pessoas com  deficiên-
cia que não tenham vínculo familiar e consequentemente estão 
em situação de acolhimento institucional - o Governo do Paraná 
mantém convênio com cerca de cinco instituições no Estado com 
essa finalidade. Foi abordado o cuidado no trato com o tema, 
levando em conta os avanços no processo de luta antimanicomial 
e a atenção para não ir numa via contrária às propostas atuais do 
tema e também para não cometer, com essa população, erros já 
ocorridos com os usuários da saúde mental. Também foram realiza-
dos contatos intersetoriais e reuniões com o Conselho Estadual de 
Saúde, no sentido de que a problemática seja acompanhada pela 
área de saúde, que é a base e não exclusivamente pela política da 
assistência social”.
Psic. Maria Cecília Fantin - CEAS 
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RElATOS / OPINIãO
A Série Saúde Mental, além de contextualizar os avanços 
e desafios da Reforma Psiquiátrica, no Paraná, também foi 
interativa, pois permitiu que profissionais atuantes na área 
compartilhassem seus relatos de experiência, falassem de 
suas dificuldades e assertivas nessa luta pela efetiva implanta-
ção de uma Rede de Atenção à Saúde Mental.  Abaixo você 
confere a contribuição de mais dois Psicólogos do Paraná. 

Humanização e acolhimento: 
um novo paradigma para 
a Saúde Mental

Psic. Gerbas Custodio (CRP 08/05460)*

Apesar de todo um movimento anterior, foi com a Lei 
Nacional da Reforma Psiquiátrica,  nº 10.216/01, bem 

como com a portaria 336/GM, de 19/02/2002, que foram 
definidas as diretrizes para o funcionamento da política de 
assistência à saúde mental no Brasil e regulados os serviços 
dos Centros de Atenção Psicossocial ( CAPS ). 

A proposta da humanização, por meio do ACOLHIMEN-
TO, equidade e integralidade nos serviços de atendimento, 
vem mudando (e deve ser mudada), para que o  usuário / 
paciente, receba  o devido atendimento que merece. No mu-
nicípio de Piraquara / PR, região metropolitana de Curitiba, 
um grupo de profissionais da área da  saúde deu início, em 
2005, a esses cuidados especiais às pessoas acometidas de so-
frimento mental, seja por serem portadoras de transtornos 
mentais, ou por uso de álcool e outras drogas. 

Uma coisa é certa, os profissionais que atuam na área da saúde 
mental - e que se identificam com esses serviços - obtêm uma 
experiência ÚNICA, seja pela complexidade e intersetoriali-
dade ou multidisciplinaridade. Essas pessoas se tornam seres 
humanos mais completos, seja pelo contato do sofrimento 
alheio,  pela proposta da lógica da inserção e autonomia ou 
pela promoção do bem-estar ao paciente / usuário.

Em Piraquara, estamos dando continuidade nos serviços im-
plantados e iniciando um grande desafio, que é o processo 
de matriciamento - supervisão clinica à Unidade Básica de 
Saúde e às Equipes Estratégias Saúde da Família.  Acredita-
mos que esse suporte dará bagagem às equipes para o manejo 
adequado dos pacientes da saúde mental e para definir o flu-
xo para o atendimento correto aos usuários em sofrimento.  
Outro projeto importante é a implantação do programa de 
Redução de Danos, que estará vinculado ao CAPS AD (Ál-
cool e outras Drogas).

A Saúde Mental é dinâmica, complexa e a cada dia ganha 
espaço para atuação de profissionais que se interessam em 
ajudar, com seus conhecimentos e técnicas, os  pacientes / 
usuários e familiares que necessitam de um “norte” em seus 
caminhos.

*Coordenador de Saúde Mental em Piraquara / PR 

“No Conselho Municipal de Assistência Social não surgem pautas a res-
peito de doença mental (....). Atualmente no município está havendo uma 

mobilização junto ao projeto Gerando Saúde para a mobilização de um 
Plano Municipal de Saúde Mental e a ideia é criar a rede de atendimento 

às pessoas portadoras de transtornos mentais”. 
Psic. Debora Carvalho

Cons. Mun. de Assist. Social de Campo Mourão

“As ações desenvolvidas na Assistência Social para pessoas com Trans-
torno Mental são as mesmas oferecidas para a população em geral que 
esteja cadastrada na Assistência Social, como segue: benefícios eventuais,  
passagens, vale-transporte, cesta básica, entre outras. Vale salientar que 
tais benefícios são oferecidos para as pessoas que utilizam os serviços da 
Assistência, sendo essa paciente da saúde mental ou não. Especificamen-
te, dentro da saúde mental, os pacientes são encaminhados pela rede ao 
Hospital Vera Cruz onde é realizado o “tratamento” dentro da internação. 
Concluindo, no município não existe programa, projeto, enfim, serviço que 
atenda às pessoas com transtorno mental. A única opção é mesmo o inter-
namento no hospital. A necessidade de programas existe, pois pessoas com 
transtorno mental estão completamente desassistidas, ou são internadas ou 
ficam a mercê de dificuldades farmacológicas e sociais que a doença gera 
se não tiver o acompanhamento devido”. 

Psic. Rosenei A. dos Santos 
Cons. Mun. de Ass. Social – Santa Terazinha do Itaipu

“Desde 2005, venho integrando a Comissão de Saúde Mental do Con-
selho Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, como coordenadora dessa 

comissão, buscando a efetivação no município dos princípios da Reforma 
Psiquiátrica. 

Através da aprovação do Conselho foi implantado no município, além do 
Ambulatório de Saúde Mental, o CAPS II, o CAPS AD e atualmente está 

em fase de construção o CAPS i. A comissão tem buscado junto a Secreta-
ria de Saúde a implantação dos leitos psiquiátricos no Hospital Municipal, 

pois, desde o fechamento do Hospital Santa Casa, a cidade sofre com a 
falta de leitos que vem sendo minimizada com a previsão de (7) sete leitos 

no Pronto Socorro do Hospital Municipal, os leitos no Hospital Vera Cruz 
(em Santa Terezinha de Itaipu) e no Hospital Dia. 

Como representante do Conselho de Saúde, em 2007 participei de um 
encontro da Associação Gerando Saúde Mental que iniciou um trabalho 

na Região de Foz do Iguaçu de estruturação de Rede de Atenção à Saúde 
Mental, auxiliando os municípios na formação de Rede Intersetorial e Ca-
pacitando os Profissionais. Convidada a integrar a equipe dessa Associa-

ção, comecei a coordenar o trabalho da Entidade nos mesmos municípios 
integrantes da 9ª Regional de Saúde, como Geradora Regional. 

Buscando avançar na luta pela Reforma Psiquiátrica, no ano de 2010 
presidi a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental de Foz do Iguaçu, e 

depois, como representante do segmento dos trabalhadores do município, 
participei da Conferência Estadual de Saúde Mental, na qual consegui 

uma das (5) cinco vagas como Observadora do Estado do Paraná, na 
Conferência Nacional de Saúde Mental, tendo procurado contribuir com 

as discussões da Política Nacional de Saúde Mental. 

Nos dias 03 e 04 de junho, pude, mais uma vez, coordenar a oficina de 
Saúde Mental, da XI Conferência Municipal de Saúde, que ocorreu em Foz 
do Iguaçu, na qual foram apresentadas diversas propostas para a busca da 

consolidação da Reforma Psiquiátrica”. 
Psic. Pricilla M. de Alcantara Barbosa 

Cons. Mun. de Saúde de Foz do Iguaçu  
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Atuo como psicóloga em um CREAS, no qual as ações em saú-
de mental também se fazem presentes (e onde é que elas não 
estão???), mas, já atuei em CAPS I, II e ad e estou em fase de 

conclusão de uma especialização em Saúde Mental.

Há inúmeros municípios que dispõem de apenas um CAPS (I ou II), 
regionalizados, PORTAS-FECHADAS, com limite de idade, que 
não atendem à crise, que ignoram a dependência química, que não 
mobilizam a sociedade e que, quando se manifestam, são favoráveis 
à internação, inclusive, tendo como critério para o acolhimento “so-
mente após internação e estabilizado”.

Constato, no cotidiano, alguns argumentos cristalizados em relação 
à crise/estabilização, o que também observo na necessidade em situar 
os locais adequados para atender a crise (CAPS III, leitos psiquiátri-
cos); logicamente, cada modelo de CAPS possui suas especificidades, 
no entanto, é necessário que antes das questões específicas de cada 
subtipo esses dispositivos comunguem de uma mesma essência, que é 
evitar as internações, logo, atender a crise é papel dos CAPS.

Os CAPS devem oferecer acolhimento diurno e, quando possível e 
necessário, noturno. Devem ter um ambiente terapêutico e acolhe-
dor, que possa incluir pessoas em situação de crise, muito desestru-
turadas e que não consigam, naquele momento, acompanhar as ati-
vidades organizadas da unidade. O sucesso do acolhimento da crise é 
essencial para o cumprimento dos objetivos de um CAPS, que é aten-
der aos transtornos psíquicos graves e evitar as internações. (BRA-
SIL, 2004, p. 17)

Pude experimentar a conquista desse desafio, na prática, nos anos em 
que atuei em CAPS (e até mesmo no CREAS), não só no sentido de 
controlar uma crise já instalada, mas, prevenir a crise, interferir na sua 
intensidade, amenizá-la, orientar familiares  – Sim, a Psicologia tem 
muito a contribuir em momentos de crise, que é também um momen-
to riquíssimo para análise, diferente do que afirmam muitos colegas 
“só posso realizar a psicoterapia se o paciente estiver estabilizado” (...)

Ao participar da Conferência Municipal de Saúde Mental/2010, 
presenciei a reivindicação da construção de hospitais psiquiátricos, 
argumentos de que “o CAPSad não funciona e para a dependência: 
INTERNAÇÃO”, o desconhecimento de que leitos psiquiátricos 
em hospitais gerais são substitutivos, dentre outros absurdos.  (Nota: 
Francisco Beltrão possui um Hospital Regional, inaugurado em 
26/02/2010 - Hospital Regional do Sudoeste Dr. Walter Alberto 
Pecóits).

O discurso oriundo de tais profissionais de saúde mental é condizente 
(e alimenta) o imaginário social, o senso comum de que tudo aqui-
lo que não dominamos deve ser afastado do convívio social. Isso é 
gravíssimo! Da mesma maneira, aproveitam-se os gestores e políti-
cos para usufruir da temática para angariar votos: “no meu governo, 
construirei clínicas para internação de dependentes químicos!” – Isso 
foi gritante na última eleição, sendo que nenhum candidato garantia 
a implantação de serviços substitutivos (será que eles sabem o que é 
isso?).

Como já dito, antes é necessário que a reforma aconteça dentro de 
cada um de nós. E, clichês à parte, encerro com o slogan/2010 do nos-
so Conselho, que tão bem consegue transmitir a necessidade humana 
essencial: ser livre.

A liberdade é terapêutica, a cidadania uma conquista.

Fonte: 

BRASIL. Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicosso-
cial/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departa-
mento de Ações Programáticas estratégicas. – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2004.

*Psicóloga de Francisco Beltrão.  

Na época em que enviou o relato, por e-mail, no início de março, 
era psicóloga no CREAS  e atualmente trabalha no HRS (Hospital 

Regional do Sudoeste – Walter Alberto Pecóits)

Quem garante a implantação de serviços substitutivos?
Sabrina Machado (CRP 08/13.313)*

CONTRAPONTO
O CRP-08 recebeu, no início de junho,  ofício da Secretaria de 
Estado da Saúde do Paraná (SESA), contestando informações 
divulgadas na matéria de capa da última edição da Revista Con-
tato “A Reforma Psiquiátrica: 10 anos depois da Lei 10216”.   A 
principal contestação se refere à afirmação de não ter havido re-
dução de leitos psiquiátricos no Paraná.

Esclarecemos que essa afirmação se baseou num comparativo 
entre os anos de 2005 e 2011 - a partir de dados do Ministério 
da Saúde, disponíveis, respectivamente, nos links (http://por-
tal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Reforma.pdf ) e (http://
cnes.datasus.gov.br/Mod_Int_Tipo_Leito.asp?VEstado=41), 
acessados em abril de 2011 - e não em relação ao período de 
10 anos de vigência da Lei da Reforma Psiquiátrica, já que, até 
o fechamento daquela  edição não conseguimos obter, junto a 
SESA e a Assessoria de Imprensa do Ministério da Saúde, dados 
sobre os leitos psiquiátricos no Paraná em 2001.

Entretanto, atendendo a solicitação  da  SESA, via ofício,  divul-
gamos as seguintes informações:

“no ano de 2002, quando foi realizado o Primeiro Programa 
Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares – PNASH 
Psiquiatria, o Estado do Paraná possuía 4776 leitos em Hospi-
tais Psiquiátricos.  No ano de 2011, o Estado conta com 2456 
leitos  SUS distribuídos em 15 (quinze) Hospitais Psiquiátricos, 
tendo uma redução de 51,42% no número de leitos”.

A SESA também informou que há outros 174 leitos em Hospi-
tais Gerias (totalizando 2630 leitos) e 489 leitos SUS em Hos-
pitais Dia.

A partir dessas informações percebemos que:

● há divergência nos dados da SESA e do Ministério da Saúde, 
em relação ao número de leitos psiquiátricos em 2011;

● o empenho na redução de leitos psiquiátricos no Para-
ná arrefeceu.  Ao acompanharmos os dados do 
Ministério da Saúde, verificamos que 
até 2005 havia 2.688 leitos psiquiátri-
cos no Paraná e pela SESA, em 2011, 
são 2.630 leitos. Ou seja, de 2005 a 
2011, houve uma redução de 
2,15%.  ●
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A Comissão de Ética do CRP-08 tem avaliado o 
aumento significativo de representações nos 
dois últimos anos. O que chama atenção é a 

matéria da maioria das denúncias que são submetidas 
à apreciação. São, geralmente, referentes à Avaliação 
Psicológica, sobre elaboração de laudos e relatórios e 
documentos escritos pelos Psicólogos e que fazem parte 
de processo na Vara de Família, ou processo de avaliação 
psicológica aos candidatos à Carteira Nacional de 
Habilitação, bem como avaliação psicológica aos 
candidatos para Concurso Público. 

A constatação desses dados levanta alguns questiona-
mentos sobre o conhecimento das Resoluções do CFP 
dos profissionais que trabalham nesta área. Como a 
Resolução do CFP Nº 007/2003 - que institui o Manual 
de Elaboração de Documentos Escritos, produzidos pelo 
psicólogo, decorrentes de Avaliação Psicológica, sobre 
a Resolução do CFP Nº 07/2009 - que regulamenta os 
procedimentos para Avaliação Psicológica no contexto 
do Trânsito - e sobre a Resolução do CFP - Nº 01/2009 
- que regulamentou os procedimentos para Avaliação 
Psicológica em Concursos Públicos.

A Comissão de Ética recebe essas denúncias 
encaminhadas ao Conselho Regional de Psicologia e 
analisa cada uma. Nesse primeiro momento, apurará 
faltas e infrações ao Código de Ética e seguirá 
o dispositivo CPD - Código de Processamento 
Disciplinar - que é a Resolução do CFP Nº 006/2007- 
que regulamenta os trâmites processuais dos Processos 

Ética e compromisso profissional

Disciplinar Ético, Ordinário e Funcional. 

Na Assembleia das Políticas da Administração das 
Finanças - APAF  de dezembro de 2010, foi definido que 
2011 seria o Ano Temático da Avaliação Psicológica, 
pelo fato de ser o principal problema de várias COFs 
(Comissão de Orientação e Fiscalização). O objetivo 
é promover eventos que possibilitem abordar o tema, 
criando um espaço para debates, discussões, pesquisas 
e produção científica.

Os eventos e matérias a respeito estão sendo divulgados 
na Revista Contato e no site do CRP-08 (www.crppr.org.
br). Os psicólogos poderão acompanhar e participar. A 
atualização do profissional é um compromisso ético. 
Lembramos os princípios IV e V que fundamentam o 
Código de Ética do Psicólogo: 

“O psicólogo atuará com responsabilidade, por 
meio do contínuo aprimoramento profissional, 
contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia 
como campo científico de conhecimento e de 
prática.”“O psicólogo contribuirá para promover 
a universalização do acesso da população 
às informações, ao conhecimento da ciência 
psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da 
profissão.”

A Comissão de Ética espera ter auxiliado com alguns 
esclarecimentos e adianta que nas próximas edições 
abordará a Resolução Nº 006/2007. ●

colunaética

V

IV

Em julho, as Quartas-feiras no CRP, evento gratuito e aberto à comunidade, 
que acontece na sede do CRP-08, discutem o tema “Direitos Humanos”. Em 
agosto, será discutido o tema “Ética e Cidadania”.

      •• Programação completa no site do CRP-08: www.crppr.org.br

Participe do evento que acontece toda quarta-feira, a partir das 19 horas, 
comparecendo na sede do CRP-08, ou acompanhe a transmissão on-line 
pelo site do Conselho, no horário do evento.

Em julho, as Quartas-feiras no CRP, evento gratuito e aberto à comunidade, 
que acontece na sede do CRP-08, discutem o tema “Direitos Humanos”. Em 
agosto, será discutido o tema “Ética e Cidadania”.

      •• Programação completa no site do CRP-08: www.crppr.org.br

Participe do evento que acontece toda quarta-feira, a partir das 19 horas, 
comparecendo na sede do CRP-08, ou acompanhe a transmissão on-line 
pelo site do Conselho, no horário do evento.
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A mulher tem em sua história a constante e veemente luta, tanto 
pelo seu reconhecimento quanto pela sua emancipação. O am-
biente pós-moderno é povoado pela cibernética, pela robótica 

industrial, pela biologia molecular, pela medicina nuclear, num mun-
do traduzido por imagens e signos, cuja principal característica é ser 
regido pela informação, processada em “bits”. A velocidade com que a 
tecnociência se estabeleceu, desenhou uma nova cartografia contem-
porânea, comandada pela transitoriedade e pela efemeridade.

Neste estudo, exploramos a identidade da mulher de 45 a 55 anos, 
na contemporaneidade, a partir de algumas terminologias usadas 
nos recortes considerados como falta de vínculos amorosos, papéis 
e hormônios. 

Propomos uma reflexão sobre a produção da noção dessa mulher 
na contemporaneidade, explanando como essa mulher é afeta-
da pelo contexto contemporâneo, no sentido da produção de 
sintomas, papéis, relacionamento amoroso e menopausa, iden-
tificando a importância da sua independência financeira na con-
temporaneidade. A amostra foi de 50 mulheres, independente do 
estado civil, religioso e social. Todas residentes na cidade de Curitiba 
- PR. O instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado 
com questões abertas e fechadas.

O panorama contemporâneo  
Bauman (2004) lembra que as mudanças no cenário atual, sejam 
elas de ordem política, econômica, cultural ou social, aceleradas 
pelo avanço tecnológico, principalmente a Internet, caracterizam 
a contemporaneidade. 

Continuando, Bauman (2000) utiliza a metáfora da “liquidez” 
para caracterizar a contemporaneidade, pois o mundo está sem-
pre em movimento. O poder não é mais centralizado e tudo per-
de consistência. 

Costa (1998) afirma que a moral conjugal de hoje indica que 
é preferível uma solidão, articulada à possibilidade de outra re-
lação, a manter uma união baseando-se na comodidade ou no 
hábito. A sociedade contemporânea ocidental possui uma im-
portante característica: o individualismo. Tal característica é 
sustentada, primeiramente, pela lógica liberal do capitalismo, 
assim como pela Tecnologia da Informação. 

Maturidade feminina    
 na contemporaneidade:      
  amor, papéis e hormônios

Iris C. Locatelli (CRP-  08/16137)¹
Rosangela L. de C. Cardoso (CRP-08/01520)² 

artigocontato
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A evolução da mulher
na sociedade
Conforme Araújo (2004), a conquista da mulher por um espa-
ço no mercado de trabalho começou de fato com a I e II Guerra 
Mundial (1914-1918 e 1939-1945, respectivamente), quando os 
homens foram para as frentes de batalha e as mulheres passaram 
a assumir os negócios da família e a posição dos homens no mer-
cado de trabalho. Lucena, M.I.G. (2003) lembra que nas décadas 
iniciais do século XX, no que se refere à estrutura familiar, o mo-
delo consagrado era o da família patriarcal, que se caracterizou 
por um longo tempo como a espinha dorsal da sociedade, desem-
penhando os papéis de procriação, administração econômica e 
direção política. 

Gikovate F. (2010) complementa que a maturi-
dade é o resultado de um crescente autocontro-
le, a mulher torna-se mais independente, emo-
cionalmente autossuficiente, tolera melhor as 
frustrações inevitáveis da vida e não precisa 

usar de subterfúgios para se livrar delas.

Conforme Gouveia; Gallo; Santos; 
Lipp. (2006) na contemporaneida-
-de, a prevalência do estresse fe-
minino tem se elevado bastante, 
apontando para uma realidade que 
merece ser estudada e aprofunda-
da. Percebe-se, então, que a mulher 
não foi trocando de papel, mas 
sim, acumulando cada vez mais 
funções no âmbito social. Ou 
seja, se antes ela só cuidava da casa 
e dos filhos, agora ela se apropria 

de múltiplas capacidades: mãe, 
dona de casa, boa amante, com-
panheira e profissional de alto 

nível.

Família 
Para Anton, Iara L.Camaratta (2002), a 

ideia de família é expressa por uma infini-
dade de imagens, como casa, lar e ninho, 
quase sempre associadas à proteção, acon-
chego, calor e alegrias compartilhados. Na 
prática, porém, muitas famílias seriam mais 
bem representadas por uma prisão, uma vez 
que suas leis são intransigentes e limitadoras 
e seus laços transformam-se em grilhões. 

Minuchin (2009) lembra que a formação 
de um casal é um ato de alquimia no qual 

dois indivíduos tentam juntar suas vidas sem 
desistir de suas individualidades. A acomoda-

ção permite-lhes tornarem-se uma definição 
de fronteiras permite-lhes permanecerem dois. 
Poucas coisas na vida são tão difíceis de acertar. 
E diferente da maioria das coisas, não fica mais 
fácil na segunda tentativa.

Amor

Braz (2006) relata que o amor é a condição fundamental para o nas-
cimento ontogenético da pessoa. Ele participou e participa ativamen-
te da evolução e estruturação do self, porque é capaz de aproximar a 
pessoa de sua essência, por propiciar o desenvolvimento de relações 
sociais, dentre outras coisas.

Casamento

Anton (2002) lembra que cada cultura tem seus ritos de passagem, 
merecendo destaque o casamento. Krom (2000) escreve que no mo-
mento em que se executam os rituais, frequentemente a memória fa-
miliar é resgatada e se contam histórias. Valida-se a experiência de 
estar juntos. 

Divórcio

Segundo Carter & Macgoldrick (1995), o divórcio é o maior rompi-
mento no processo de ciclo de vida familiar, aumentando a complexi-
dade das tarefas desenvolvimentais que a família está experenciando 
naquela fase. Os especialistas sustentam que as relações familiares, ao 
longo das últimas décadas, nos países ocidentais, passaram por mu-
danças nos padrões familiares, antes imagináveis. No mundo contem-
porâneo, a grande diversidade de famílias e formas de agregados fami-
liares tornou-se um traço distinto.

Hormônios 

Para Fernandes & Wehba, 1995; Renó Júnior (2002), na fisiologia 
humana, no climatério, ocorrem decréscimos hormonais ovarianos 
progressivos, culminando com a falência ovariana decorrente do es-
gotamento folicular. A diminuição progressiva da produção de estró-
geno pelos ovários provoca irregularidades menstruais, num processo 
de mudanças gradativas, com abrangência de cerca de 30 anos. Seu 
início se dá por volta dos 40 anos e, sua fase final denominada clima-
tério tardio se localiza ao redor dos 65 anos de idade.

Os fatores psicológicos mais comumente mencionados são nervo-
sismo, depressão, insônia, irritabilidade, labilidade emocional e al-
terações de humor, problemas de memória, diminuição da libido e 
pré-disposição ao estresse. (Bossemeyer, 1999; Lopes, 1999; Halbe, 
1999; Soares & Almeida, 1999; Melo & Pompei, 2002; Renó Júnior, 
2002). Quanto aos aspectos cognitivos, há evidências de falhas de 
memória em mulheres climatéricas. 

Numa cultura de culto ao corpo, de investimento maciço na imagem, 
as perdas de atrativos decorrentes dos processos corporais presentes 
no climatério, podem ser vivenciadas através de sentimentos de rejei-
ção, de exclusão e de desamparo. 

Papéis

Bauman (2004) diz que a mulher vem mudando o seu papel na socie-
dade no decorrer das décadas. Confortin (2003) sintetiza as caracte-
rísticas da mulher da contemporaneidade atribuindo-lhe o espírito 
de liderança na construção de uma nova cultura social, familiar. Ela 
deve ser capaz de lidar com a baixa autoestima, isto é, trabalhar com 
sentimentos como o afeto, o autoritarismo, a afetividade, caracterís-
ticas da maturidade.



30 contato

Resultados e Discussão 

A análise, feita por meio da discussão dos dados levantados pela 
pesquisa, mostrou que no mundo contemporâneo, há um declí-
nio das velhas identidades (tradições). Conforme dados da pes-
quisa, 18% das mulheres desejam continuar trabalhando, 14% 
querem estudar, 12% continuar feliz, 12% viajar, 8% aposentar 
e 36% viver em família. Observou-se que 64% dessas mulheres 
têm vida social ativa e 36% regular. Para Costa (2000), as relações 
conjugais atingiram sua maturidade representando, verdadeira-
mente, um ato de vontade. Observou que 58% das participantes 
são casadas, 20% delas são divorciadas, 10% são separadas, 8% 
são solteiras e 4% delas está namorando. Gouveia; Gallo; Santos; 
Lipp (2006) lembram que a mulher não foi trocando de papel, 
mas sim, acumulando cada vez mais funções no âmbito social. 
Ou seja, se antes ela só cuidava da casa e dos filhos, agora ela se 
apropria de múltiplas capacidades: mãe, dona de casa, boa aman-
te, companheira e profissional.

Através dos resultados desta pesquisa percebeu-se que uma vida 
socioafetiva satisfatória aliada a investimentos em qualidade de 
vida, constitui suporte positivo para esta fase da vida. Quanto às 
atividades que lhe dão prazer, 68% têm várias atividades praze-
rosas, 28% têm uma atividade prazerosa e 4% não tem nenhuma 
atividade prazerosa. Outra pergunta feita às participantes em re-
lação à menopausa: 90% delas responderam que não se incomo-
dam e 10% dizem se incomodar. Isso se deve porque 68% vão ao 
médico e 32% não vão buscar informações sobre os sintomas da 
menopausa. Quanto aos aspectos cognitivos a pesquisa mostrou 
que 60% não apresentam comprometimento cognitivo e 40% 
apresentam falhas de memória.

Considerações Finais

Neste breve percurso sobre o tema maturidade feminina perce-
beu-se que as mulheres devem ser vistas biopsicossocial e holisti-
camente, em toda a sua complexidade e subjetividade. A pesquisa 
mostrou que diante de tantas mudanças, o casamento continua 
sendo um momento significativo no ciclo vital individual e fa-
miliar e os laços familiares continuam essenciais no declínio sis-
têmico. Devemos estar alertas para o fato de a menopausa estar 
sendo vista como doença, quando, na verdade, trata-se de mais 
uma etapa natural do ciclo reprodutivo feminino e este momento 
de crise deve ser visto como oportunidade de crescimento e de 
reavaliação. Opções passadas, atuais e futuras podem ser reconsi-
deradas sob o prisma de novas necessidades.     

O pensamento contemporâneo propõe novos horizontes para a 
ação humana no sentido da liberdade, diversidade e tolerância. 
A pesquisa revelou ainda que a contemporaneidade pede um 
trabalho não só com a mulher, mas com o sistema e subsistemas. 
Adaptar-se ao mundo com menos sofrimento é o objetivo do tra-
balho do psicólogo. Quem pensa sistematicamente não trabalha 
com erros, trabalha com situações no máximo inadequadas. Não 
podemos pensar numa psicologia sistêmica sem pensarmos na 
ética e na moral.
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psicólogodaSilva

Há alguns meses iniciei um trabalho como voluntário em uma instituição que abriga moradores de rua usuários de 
drogas. Lá, eles passam algum tempo se nutrindo e guardando forças para, em sua maioria, voltarem às drogas. 
Por algum tempo, aderem ao discurso religioso da instituição e suas crenças, o que lhes ajuda a manterem-se lon-

ge do uso das drogas. A instituição tem à frente um pastor corajoso, resiliente e muito empenhado em levar os “meninos”, 
como ele mesmo diz, para uma vida melhor. Com muita frequência, aqueles jovens voltam para as suas adições. Alguns 
deles, pouco antes de abandonarem a instituição, conversaram comigo sobre como estavam organizando uma vida melhor, 
como estavam voltando a encontrar sua família e a conseguir novas oportunidades de emprego. Essa possibilidade de auto-
nomia lhes foi insuportável e precisaram se anestesiar da dor que ela causa. Quando vejo um daqueles jovens desaparecer 
na fumaça do crack e se tornar uma ameaça, até mesmo para mim, entendo, ao que Bauman se refere, quando escreve sobre 
tempos líquidos. Nestes tempos de insegurança as relações escorrem pelas mãos.

Ainda sobre estes tempos, abriu-se a discussão sobre o casamento real. Fala-se sobre a realeza e a validação do luxo de suas 
ações. Um dos filósofos atuais que discute a questão do luxo é Lipovetsky. Para ele, esse excesso é condição humana, o que 
nos distingue de outros animais. Apoiado nessa teoria, escrevo esta luxuosa coluna, desta vez, para dividir minha líquida 
impotência perante a vida daqueles meninos que tocaram minha alma. ●

Tempos líquidos
Tonio Luna (CRP-08/07258)
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Concursos ou ciladas?

Os editais de concursos têm se mostrado verdadeiras 
ciladas e arapucas aos Psicólogos, com cargas horárias 
excessivas e salários ridículos muito aquém do que nós 
merecemos e bem diferentes das demais profissões.

Por que esta desigualdade? 

Acaso valemos menos?

Concurso ou tortura?

Desavisados, alguns profissionais fazem estes concursos. 
A tortura começa já no edital, pois muitos salários anun-
ciados são menores que a própria mensalidade paga na 
faculdade. Além disso, não permitem uma subsistência 
digna nem condizente com a profissão.

Depois de estudar bastante, pagar inscrição, conseguir 
a aprovação e pagar exames admissionais, o coitado se 
depara com a realidade: terá que trabalhar em condições 
cruéis e com um salário aviltante. Isto é tortura!

O Sindypsi adverte: não caiam nessas ciladas. Não acei-
tem concursos que desafiam nossa inteligência e explo-
ram nossa dignidade.

Conhecendo o Sindypsi
Você sabe quais convênios pode desfrutar?
Visite o nosso site e saiba mais.
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Delegados Representantes (Efetivos): Marly Terezinha Perelli • CRP-08/04561 
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Gestão 2010-2013

Contratação de psicólogos 
por pregão

Entendendo que a utilização de pregão para a con-
tratação de psicólogos representa o descaso com 
que os municípios paranaenses vêm tratando a 
categoria, bem como que a referida conduta viola 
os princípios que regem a Administração Pública, 
em especial, os da legalidade e da moralidade, e, 
fere os direitos sociais consagrados no artigo 7º da 
Constituição Federal. O SINDYPSI-PR informa 
que, numa ação conjunta com o CRP-08, apresen-
tou DENÚNCIA ao Ministério Público do Tra-
balho da 9ª Região, requerendo a instauração de 
Inquérito Civil Público para a apuração das irregu-
laridades praticadas pelos municípios que se utili-
zam de tal prática.
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contatoagenda
Em Curitiba:

Em Londrina:

Em São Paulo:

22ª JORNADA PARANAENSE DE PSICODRAMA:
“PSICODRAMA, TRANSFORMAÇÃO E ÉTICA”

Promovido por: Associação Paranaense de Psicodrama - APP
(CRP-PJ 08/00040)

Data: 30/09 e 01/10/2011
Local: APP.  R. Cons. Dantas, nº 534, Rebouças – Curitiba

Inscrições: por e-mail, telefone ou pessoalmente até dia 16/09/2011
Mais informações: www.psicodrama.org.br, (41) 3332-7387

contato@psicodrama.org.br

II WORKSHOP INTERNACIONAL DE TERAPIAS 
COGNITIVAS COM CORY NEWMAN PHD

Promovido por: Associação de Terapias Cognitivas 
do Estado do Paraná - ATC-PR

Data: 13, 14 e 15/10/2011 | Local: Hotel Radisson
Inscrições: pelo site www.atcpr.com.br
Mais informações: www.atcpr.com.br 

email: contato@atcpr.com.br ou (41) 35385-5826 

VIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE PSICOLOGIA HOSPITALAR

Promovido por: Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar
Data: 11 a 14/08/2011

Local: Associação Médica do Paraná
Inscrições e mais informações: www.csbphcuritiba.com.br

CURSO DE PSICOTERAPIA INFANTIL
Promovido por: Psic. Célia Regina Nasser Holzmann (CRP 08/01204)

Datas: 20 e 27/08, 17 e 24/09, 22 e 29/10/2011
Local: Rua Mal. Deodoro, 1645 - Alto da XV

Inscrições: Até 10/08/11 com Priscila
Mais informações: Priscila (41) 3283-6283, (41) 9967-6189 ou

Célia (41) 9982-8511 ou (41) 3262-2383.

CURSO DE TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS
Promovido por: Psic. Espedita Feitosa (CRP-08/4752)

Data: 13/08/11
Local: Clínica Carpe Diem (CRP-PJ 08/00092)

Rua Nilo Peçanha 718, Curitiba/PR
Inscrições: germinarcursos@hotmail.com 

Mais informações: fones: (41) 9133-0065 com Luciane e 
(41) 9129-7059 com Odette

O prazo de envio de anúncio para a próxima edição da Contato encerra 
em 05/08. A solicitação de anúncios deve ser feita pelo site do CRP-08 

(www.crppr.org.br) link oportunidades – divulgações via CRP-08.

VI ENCONTRO BRASILEIRO SOBRE O PENSAMENTO
DE D.W.WINNICOTT - CRIATIVIDADE E CLÍNICA 

Promovido por: Dr. José Outeiral
Data: 23, 24 e 25/09/2011

Local: FAPI Faculdade de Pinhais
Inscrições: www.encontrobrasilwinnicott.com 

Mais informações: contato@encontrobrasilwinnicott.com  

 CICLO DE CONFERÊNCIAS: FORMAÇÃO DE PAIS 
Tema: “A mercantilização da infânciao papel da educação

e a importância do brincar” 
Conferencista: Psic. Laís Fontenelle Pereira (CRP 06/88204) 
Promovido por: Pós-Graduação: Instituto da Família – FTSA 

(CRP-PJ 08/00440)
Data:  25/08/2011 das 19h30 às 21h30

Local: Av. Juscelino Kubitschek, 1356 - Hotel Blue Tree Premium, Londrina/PR
Mais informações: (43) 3371-0200
ifamilia@ftsa.edu.brwww.ftsa.edu.br 
Ingressos à venda. Vagas limitadas.

PSICOCINE: FILME “O QUARTO PODER”
Promovido por: Subsede de Londrina 

Org. Comissão de Estudantes
Data: 30/07 sábado a partir das 9horas.

Local: Subsede do CRP-08 
Londrina -  Av. Paraná, 297 (Calçadão) – 8º andar – Ed. Itaipu

Inscrições: prévias através do e-mail crplondrina@crppr.org.br.
Mais informações: (43) 3026-5766.

I ENCONTRO REGIONAL SOBRE OS DESAFIOS DO TRABALHO 
VOLTADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA: 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS
Promovido por: Subsede de Londrina 

Org. Comissão de Direitos Humanos / Pessoa com Deficiência
Data: 24 a 26/08

Local: Hotel Sumatra – R. Senador Souza Naves, 803
Mais informações: (43) 3026-5766

2º CONGRESSO BRASILEIRO DE LUDODIAGNÓSTICO
Promovido por: Escola Paulista de Psicologia - EPPA

Data: 15 a 17/09/2011
Local: universidade Cruzeiro do Sul - Av. Regente Feijó, 1295

Campus Anália Franco - São Paulo/SP 
Inscrições: www.eppa.com.br 

Mais informações: www.eppa.com.br - eppa@eppa.com.br 
(11) 9944-9770, (24) 9992 6827 - Antonio Pires (Coordenador)

    Curitiba
● Sublocam-se salas de atendimento com toda infraestrutura necessária 
para seu funcionamento: agendamento de consultas com recepcionista, 
internet wireless, amplo salão de cursos, ótima localização, com fácil acesso e 
estacionamento. Rua São Sebastião, 420 (próximo ao Centro Cívico) Ahú. 
Fone: (41) 3019-9553. E-mail: contato@espacohummani.com.br
Falar com: Andrea Sternardt

● Sublocam-se salas para profissionais de saúde em clínica com ótima 
localização e estrutura. Dispomos de sala para grupos, palestras e cursos.
Disponibilizamos convênios. Informações: (41) 3233-7364 ou na Rua Padre 
Anchieta, 1276 - Curitiba – PR.

● Sublocação de salas para profissionais da área da saúde (disponibilizamos 
convênios). Excelente localização e infraestrutura completa. Rua Cel. Dulcídio, 
216, Batel. Próximo à Praça da Espanha, Curitiba/PR. Informações: (41) 3538-6178 
ou espaço.rama@hotmail.com.  Visite nosso site: www.espacorama.com.br

● Últimas unidades para locação de espaços comerciais para profissionais 
de saúde no Centro Comercial Via Colleghi. Av. Pref. Erasto Gaertner, 133 e R. 
Nicarágua, 160 - Bacacheri. Contato: Shirley (41) 3356-0863.
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inscrição CRP-08

O CRP-08 dá boas-vindas aos novos 
inscritos dos meses de Março, 

Abril e Maio de 2011

novosinscritos

Veronica Tatsch Dias CRP-08/16486

Sinara Rossetti Mendes CRP-08/16487

Guilherme Marcelo Moro CRP-08/16488

Luisa Dalla Costa Bornancin CRP-08/16489

Lucelia Quartaroli Arand CRP-08/16490

Mariana Godoy Casotti CRP-08/16491

Franciny Smanioto Sombrio CRP-08/16492

Luiz Antonio Silva Bernardo CRP-08/16493

Roberto Cesar Diniz Santos CRP-08/16494

Daniele dos Santos CRP-08/16495

Halyne Parrilha Kluge CRP-08/16496

Fabricio Maoski CRP-08/16497

Eliza Penachi CRP-08/16498

Karolina Padilha Campos CRP-08/16499

Maiara Romanini Michelato CRP-08/16500

Andrea Luchesi Monteiro do Bomfim CRP-08/16501

Carolina Costa da Silva CRP-08/16502

Juliana Maria Bubna Popovitz CRP-08/16503

Fernanda Gonçalves Pimentel CRP-08/16504

Mariana Pinheiro Hoffmann CRP-08/ CRP-08/16505

Rayza Tonetti de Ramos CRP-08/16506

Simone Fonseca de Macedo CRP-08/16507

Sonia Ribeiro Branco CRP-08/16508

Renata Prado de Freitas CRP-08/16509

Suelen Freire Crivelari CRP-08/16510

Fabiana Balzanelo CRP-08/16511

Priscila Alexsandra de Andrade Rodrigues CRP-08/16512

Edneli Natalia Ferreira da Costa CRP-08/16513

Ana Claudia Broza Daher CRP-08/16514

Sandra Megumi Yamaoka CRP-08/16515

Daphne Fabris de Araujo CRP-08/16516

Roberto Martins Prado CRP-08/16517

Anne Caroline Gimenes de Castro CRP-08/16518

Monika Yumi Numoto CRP-08/16519

Michelle Aparecida dos Santos CRP-08/16520

Vinicius Romagnolli Rodrigues Gomes CRP-08/16521

Carolini Cassia Cunha CRP-08/16522

Jeane Leticia Tormena CRP-08/16523

Paula Caroline Buges da Rocha CRP-08/16524

Edilene Maria Filipin Pechek CRP-08/16525

Paula Nicolau CRP-08/16526

Juliany Saqueti Toninato CRP-08/16527

Daiani Toledo Pires CRP-08/16528

Raquel Zavatin dos Santos CRP-08/16529

Simone Batista CRP-08/16530

Vivian Karina da Silva CRP-08/16531

Andressa Fernanda Augustin CRP-08/16532

Ariadne Medeiros Rodrigues CRP-08/16533

Mayara Fernanda Gomes Paiva CRP-08/16534

Caroline Perin CRP-08/16535

Caroline Rigotte CRP-08/16536

Ana Claudia Lubenow CRP-08/16537

Eliane Moro CRP-08/16538

Jhonatas Chiquito CRP-08/16539

Rodrigo Alexandre Bonetti CRP-08/16540

Luiz Carlos Moreira Junior CRP-08/16541

Rosane de Meira CRP-08/16542

Gisele Cunha Alves CRP-08/16543

Cristiane Poersch CRP-08/16544

Renata Savaris CRP-08/16545

Eliane Cristina Borges da Fonseca CRP-08/16546

Judith Pereira Bravo CRP-08/16547

Liara Nodari CRP-08/16548

Luis Olavo Contim Junior CRP-08/16549

Aline Ferreira da Rocha CRP-08/16550

Priscila Dias Batista Vieira  CRP-08/16551

Sonia Regina Muchinski CRP-08/16552

Lygia Maria Portugal de Oliveira CRP-08/16553

Laira Nogueira Grola CRP-08/16554

Francyeli Bottaro CRP-08/16555

Cleonice Aparecida dos Santos CRP-08/16556

Nandra Martins Soares CRP-08/16557

Katia Missue Matioli Inoue CRP-08/16558

Marilda Thiago de Santana CRP-08/16559

Aniely Cristina Mussoi CRP-08/16560

Tulio Pineze Tonzar CRP-08/16561

Tatiane Scalon CRP-08/16562

Sabrina de Araujo Almeida CRP-08/16567

Simone Susana Saad Freitas CRP-08/16568

Amanda Carollo Ramos da Silva CRP-08/16569

Vanessa Shigunov CRP-08/16570

Bruna Berto Denardi CRP-08/16571

Caio Cesar Damitto Rosa CRP-08/16572

Leandro Benavide CRP-08/16573

Vania Lucia Boaretto CRP-08/16574

Mayra Kloster Scorsato CRP-08/16575

João Milton Walter Tavares CRP-08/16576

Cesar Augusto Aidar Camuro CRP-08/16577

Aline Mazutti CRP-08/16578

Aline Barone Barbosa CRP-08/16579

Natalia Claudy CRP-08/16580

Quesia Cristina da Silva Dias CRP-08/16581

Karina Alzira Kisxiner CRP-08/16582

Danielli Ribeiro CRP-08/16583

Luciana Vieitas Valente CRP-08/16584

Bruna Moraes Bernardi CRP-08/16585

Keylla Regina da Silva CRP-08/16586

Priscila Tomasin Biazin Dietrich CRP-08/16587

Natalia Carolina Jorge CRP-08/16588

Nayara Bazanella Ferla CRP-08/16589

Eliziane Regina Kusnik Bellincanta CRP-08/16590

Carolina Bettini Corcini CRP-08/16591

Orlando Werlang Junior CRP-08/16592

Marcelo Moreira Khoury CRP-08/16593

Salete Volski CRP-08/16594

Ariana Rorato CRP-08/16595

Bruna Torri Saldanha CRP-08/16599

Marilia Fagundes CRP-08/16601

Ana Paula Fernandes Romani CRP-08/16602

Debora Luana Crestani CRP-08/16603

Adriane Regina Nasato CRP-08/16604

Felipe Pissolati Caseri CRP-08/16605

Fernanda Zarpellon Siqueira CRP-08/16606

Dayanne Angelina Jablonski Chagas CRP-08/16607

Luana Anderson Carneiro Queiroz CRP-08/16608

Renato Bernardo CRP-08/16609

Andre Ehrlich CRP-08/16610

Luis Rafhael Geronimo de Paulo CRP-08/16611

Mauro Cesar Balliana CRP-08/16612

Maira Clara Rodrigues CRP-08/16613

Marianna Gebran Beduschi CRP-08/16614

Carolina Magalhães Silveira CRP-08/16615

Aline Nicolak Assunção CRP-08/16616

Julio Parzianello CRP-08/16617

Leila Pereira CRP-08/16618

Juliana Eunice de Souza Costa Rosa CRP-08/16619

Guilherme Figueiredo Pires Correa CRP-08/16620

Francis Wilian Bueno Lourenço CRP-08/16621

Joaquim Jose Miralles Pose CRP-08/16622

Maikon Andrade de Oliveira CRP-08/16623

Eliane Rodrigues Pinto CRP-08/16624

Mariane Regina Dietrich CRP-08/16625

Renan Felipe Nishioka CRP-08/16626

Claudia Regina Gibellato CRP-08/16627

Vanessa Lukianou CRP-08/16628

Hugo Sadao Sugayama CRP-08/16629

Caroline Encinas Audibert CRP-08/16630

Naiane Rodrigues Freire CRP-08/16636

Mariah Schmidt Holzschuh CRP-08/16637

Daniele Artigas CRP-08/16638

Lucielli Morandi CRP-08/16639

Ana Claudia Zollner Ribeiro CRP-08/16640

Andressa Rozetti CRP-08/16600

Patricia Cossa Brandão CRP-08/16648

Cristiano Bernardo da Silva CRP-08/16649

Luiz Roberto Gulin CRP-08/16650

Tatiana Stain Ferreira CRP-08/16651

Jane Lourdes Mincoff Marcengo CRP-08/16652

Guilherme Queiroz Copeti CRP-08/16653

Natalia Spadari Simão CRP-08/16654

Flavia de Avila Oliveira CRP-08/16655

Evelyn Louise da Silva CRP-08/16656

Andreia Regina Bianchini Favaro CRP-08/16657

Sara Lopes Alves Gama CRP-08/16658

Thaise Catarina Molina Rosseto CRP-08/16659

Thaiza de Carvalho Correa CRP-08/16660

Nathalia Stivanin Aguiar CRP-08/16661

Karen Kelly Dias de Oliveira CRP-08/16662

Cheila Rotta Scheibel CRP-08/16663

Thaissa Amadi Barros Rauen CRP-08/16664

Veronica Thays Pradella CRP-08/16665

Rodrigo Daniel Trevizan CRP-08/16666

Amanda Marconi CRP-08/16667

Livia Jussara Spoladore CRP-08/16668

Talita Mayara Felipe CRP-08/16669

Fernanda Aline Wunsch CRP-08/16670

Sarah Adaias de Souza Marçal CRP-08/16671

Natasha Gouveia Studzinski CRP-08/16672

Gabriela Donadussi CRP-08/16673

Carla Paludo CRP-08/16674

Lucas Henrique Bueno Grandini CRP-08/16675

Gilsara Maria Carvalho Haurani CRP-08/16676

Andreia Cristina de Oliveira CRP-08/16677

Debora Bianchin CRP-08/16678

Rosana de Fatima de Souza CRP-08/16679

Josilene Aparecida da Rosa CRP-08/16680

Andrine Vanessa Mignoso Witsmiszin Barbosa CRP-08/16681

Jaqueline Cardoso CRP-08/16682

Analu Regina Marcolino Dias CRP-08/16683

Elenie de Fatima Vaz Munhak CRP-08/16684

Fernanda Schmidt Polino CRP-08/16685

Janaina Marina Rossi CRP-08/16686 

Jair da Silva CRP-08/16687

Miriam Regina Borges CRP-08/16688

Franciane de Fatima Passemko Alves CRP-08/16689

Ariel Barato Gomyde CRP-08/16690

Joyce Gramaso Diniz CRP-08/16691

Maria Vasconcelos Froes CRP-08/16692

Camila Sueli Trevizan CRP-08/16697

Jaqueline Gomes Pains CRP-08/16698

Patricia Yuri Wakamatsu CRP-08/16699

Laura Cristina Consorti CRP-08/16700

Conrado Henrique de Araujo Machado CRP-08/16701

Daniele Furlan CRP-08/16702

Juliana de Castro Prado CRP-08/16703

Lialge Seneme Nani CRP-08/16704

Amada Tardivo Rainha CRP-08/16705

Thalita de Araujo Bahls CRP-08/16706

Nathali Lazaine Scariot Rosa da Cruz CRP-08/16707

Maria Amelia dos Santos CRP-08/16708

Juliana Franco Nottar CRP-08/16709

Juliana da Silva Toledo CRP-08/16710

Juliana Paes de Pontes CRP-08/16711

Rodrigo Prado Evangelista CRP-08/16712
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inscriçãoportransferência

inscriçãosecundária

pessoajurídica (cadastro)

registro

reativaçãotransferência

falecimento

reativação

Marisangela Aparecida Menossi CRP-08/16563

Cibele de Arvelos Nicolau CRP-08/16564

Bruna Fabricia Barbosa Leitão CRP-08/16565

Jorge Jose Eduardo Filho CRP-08/16566

Andreia Marques de Andrade CRP-08/16596

Patricia Consuelo Silveira Tosi CRP-08/16597

Glaucia Pretto Flores CRP-08/16598 

Grasiela Torrico Freccia CRP-08/16641

Gislaine Terezinha Baggio Araldi CRP-08/16642

Marcela Correia dos Santos CRP-08/16643

Karina Juliana Erdmann CRP-08/16644

Ranie de Carvalho Zanchet CRP-08/16645

Julia Veronica Rodriguez Hernandez CRP-08/16646

Daniel Medeiros Boni CRP-08/16647 

Francielli Aparecida Schlager CRP-08/16693

Marcelo Fabricio Horostecki CRP-08/16694

Carla Cavalcanti Bernardo CRP-08/16695

Lana Bluhm Zak CRP-08/16696

Josiane Priscila Boniatti Mori CRP-08/16713

Cintya Thayse Yoshisaki CRP-08/14455

Letizia Scorpioni Mettifogo CRP-08/15168

Laide Fragal CRP-08/06006

Daniela Protásio Pereira CRP-08/06376

Tatiana de Azevedo Bagnara CRP-08/07995

Cristiane Souza Bueno CRP-08/11771

Maria Lindinalva Feitosa CRP-08/01586

Vitoria Maria Frighetto Hirt CRP-08/03030

errata

Andre Luis Vizzaccaro Amaral CRP-08/IS-245

Alice Silveira Porfirio CRP-08/IS-246

Vera Maria Alves Pereira Ferreira CRP-08/IS-247

Bruna Kananda Pereira Sevilha CRP-08/IS-248

Rejane Mucher CRP-08/IS-249

Jose Alexandre de Lucca CRP-08/IS-250

Kelly Andressa da Silveira Kaipers Antunes CRP-08/IS-251

Eliseudo Salvino Gomes CRP-08/IS-252

Silveli Cristina Fernandes Alvarez CRP-08/03467

Maisa Pereira Pannuti CRP-08/04122

Isabelle Karam Pucci CRP-08/06641

Silvania Fernandes de Souza CRP-08/09534

Marcia Cristina Frare CRP-08/02683

Rozemar Machado de Souza Mastantuono CRP-08/03399

Maria José Meire da Costa CRP-08/05484

Débora Nobrega Collaneri CRP-08/11844

Iara Picchioni Thielen CRP-08/00268

Luiz Antonio Ramos CRP-08/02812

Denise Lopes de Oliveira CRP-08/05146

Silvana Terezinha Santos CRP-08/08518

Isabella Thais Mattos Pires Kaster CRP-08/09222

Katiucha Reisdorfer CRP-08/11429

Samuel Staviski CRP-08/12458

Barbara Bozza Martins CRP-08/13374

Luciana Silva Alves CRP-08/13802

Thais Carolina Santin Castoldi CRP-08/13818

Sagriely Alves de Paula CRP-08/13857

Rosi Mari Binhara Navarro CRP-08/00825

Cleunice Klingenfus Batista CRP-08/06718

Cristiane Azevedo Costa CRP-08/08488

Flavia Elis Gorski CRP-08/09810

Renata Paranhos CRP-08/10372

Paula Barbosa Minetto CRP-08/10572

Naiane de Fatima Reinaldim Finardi CRP-08/12897

Elisa Novak Almeida dos Santos CRP-08/13691

Alessandra Batista Zambão CRP-08/14042

Mariana Amelia Pereira Cabral CRP-08/16274

Ignes Elizabeth Anciutti Leandro CRP-08/04210

Marta Cristina Franco Almeida CRP-08/ CRP-08/06838

Ariana Bassetti Borba Nadalin CRP-08/09646

Zeneide Silveira Pereira CRP-08/12900

Luiz Henrique Salles Almeida CRP-08/14959

Clinton Laziani Janeiro CRP-08/PJ-00640

Marilia Gabriela Felipe de Toledo CRP-08/PJ-000641

CR Sistema, Consultoria e Avaliações Ltda. CRP-08/PJ-00643

Associação Brasileira de Assistência ao Cidadão com Câncer e ao Especial Carente – ABRACCE CRP-08/PJ-00652

Assoc. Educ. das Igrejas Evangelicas. Assembleia de Deus no Estado PR CRP-08/PJ-00653

Clínica Quinta do Sol Terapia do Alcoolismo S/C Ltda. CRP-08/PJ-00654

Fundação Educacional Jandaia do Sul CRP-08/PJ-00655

Clinica Psicomedica Assaitran Ltda. CRP-08/PJ-00656

Associação Paranaenese de Cultura - PUC Toledo CRP-08/PJ-00010-F1

L N Avaliação Psicológica Ltda. CRP-08/PJ-00504-F1

O.N. & M.G. Pacheco SS Ltda. CRP-08/PJ-00593-F1

Centro Clinico Integral Ltda. CRP-08/PJ-00642

Medeiros & Modena Assessoria Empresarial Ltda. ME CRP-08/PJ-00644

Transitar Clinica Medica e Psicológica S/S CRP-08/PJ-00645

Franzoloso Clínica de Pericias Med. e Psicológicas do Trânsito Ltda. CRP-08/PJ-00646

Romera Psicologia Sociedade Simples Ltda. CRP-08/PJ-00647

Transviver Clinica de Psicologia e Medicina do Trânsito Ltda. CRP-08/PJ-00648

Vanessa Cristine Machado Silva & Cia Ltda. CRP-08/PJ-00649

Ana S. A. Borgo & Waldiro R. Borgo Consultoria Organizacional S/S Ltda. CRP-08/PJ-00651

Locus Psicologia Clinica e Organizacional CRP-08/PJ-00657 

Pinheiro Clinica de Especialidades Ltda. CRP-08/PJ-00658

Na última edição da Revista Contato faltou a divulgação do nome de uma profissional, entre os novos 
inscritos no CRP-08 do mês de fevereiro de 2011.  A psicóloga é Francyelle Moroz (CRP-08/16380).



ON-LINE

www.crppr.org.br

As Quartas-feiras no CRP, 
evento que proporciona a 
discussão de temas relacionados
à Psicologia e acontece 
semanalmente na sede do CRP-08, 
em Curitiba, contam 
com a transmissão on-line. 

Acompanhe as discussões 
acessando www.crppr.org.br, 
na seção “destaques”, no horário 
do evento
(19 horas, todas as quartas-feiras). 
Participe dos debates enviando 
perguntas e contribuições para o 
e-mail: eventos@crppr.org.br

Sede do CRP-PR 

Av. São José, 699 • Cristo Rei 
Curitiba/PR • 41 3013-5766 


