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Época de transição para a Psicologia

E

stamos chegando ao término de nossa gestão
frente ao CRP-PR. Nossa proposta inicial de
fazer do CRP referência para os Psicólogos e a
sociedade, num curto período que é o mandato
dos conselheiros, colaboradores, comissões gestoras e
representantes setoriais foi realizada.
Debatemos com várias outras autarquias em que o trabalho do Psicólogo tem interface. Suspendemos juridicamente atos do poder público ou de outras categorias
que insistiam em retirar a especificidade da Psicologia
no tocante à avaliação psicológica, à prática psicoterápica e ao vilipêndio de nossa ciência ou de nossa prática. Para isso, o CRP-PR inovou na descentralização
para promover a participação política dos Psicólogos e
Psicólogas do Paraná: além das três subsedes e da capital, estruturamos as representações setoriais em várias
cidades polos do interior, de forma que pudéssemos ser
referência da Psicologia na sociedade. É o único CRP
em todo o Brasil que fez isso.
Realizamos reuniões orçamentárias para explicar como
se faz o orçamento e qual o papel do Psicólogo na formulação das anuidades. Realizamos o XIV Encontro
Paranaense de Psicologia no interior do Paraná, em Foz
do Iguaçu, historicamente um dos maiores eventos que
congregam trabalhos da Psicologia em nosso Estado e
que contou com centenas de trabalhos produzidos por
Psicólogos, Psicólogas, estudantes e pesquisadores. A
iniciativa mostrou a força da produção científica em
nosso Estado por meio dos trabalhos de vários colegas
do Brasil e de milhares de participantes. Inovamos na
realização do I Congresso Internacional da Psicologia da
Tríplice Fronteira, ampliando os horizontes com nossos

irmãos da América Latina. Tendo nossos limites estabelecidos constitucionalmente, estabelecemos parceria
com o Sindicato dos Psicólogos do Paraná para fortalecer ainda mais a representatividade de nossa profissão.
O resultado desse trabalho foi demonstrado principalmente no VIII Congresso Regional de Psicologia, com
a presença marcante de várias vozes e ideologias, todas
com espaço para debater os rumos que querem para a
Psicologia no Brasil e em nosso Estado. Mostramos que
é possível construir uma Psicologia com sua pluralidade, com suas divergências e com seus conflitos. Tanto
é que as duas chapas que se apresentam para concorrer
às próximas eleições possuem em seus quadros conselheiros colaboradores e representantes setoriais dessa
gestão, que desejam continuar se dedicando a trabalhar pela Psicologia no Estado. Também saiu daqui
do Paraná a construção de um desejo de novas práticas
políticas para a atuação no Conselho Federal de Psicologia. Sabemos que o trabalho de uma autarquia exige
responsabilidade pública, não só porque somos representantes do Governo Federal para fiscalizar a profissão
em nosso Estado, mas também porque queremos que o
Conselho seja referência para a sociedade e para os Psicólogos e Psicólogas, seja orientando os profissionais,
seja defendendo os setores desafiliados da sociedade de
consumo em nossa época.
Tendo clareza de nosso dever cumprido, assim como na
ciência e na política, deixamos o caminho aberto para
novas construções. Desejamos que Psicólogos e Psicólogas que desejam concorrer a essas eleições não retrocedam nesse caminhar e possam fazer nossa Psicologia
avançar e, assim, fortalecê-la como ciência e profissão.

COMENTE VOCÊ TAMBÉM AS MATÉRIAS DA REVISTA CONTATO. ENVIE UM E-MAIL PARA:

cartadoleitor@crppr.org.br
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E

stamos chegando ao final de mais uma gestão do CRP-PR. A edição 88 da Revista Contato é a última publicação antes das eleições dos CRPs e CFP 2013, período de
importantes reflexões e mudanças. Por isso, você confere nas próximas páginas todas as informações necessárias
para participar desse momento decisivo. Na editoria Especial
Eleições, apresentamos as chapas concorrentes às eleições do
CRP-PR e demais notícias sobre a eleição do CFP, cujas votações acontecem no dia 27 de agosto em todo o Brasil.

os Processos Éticos no CPR-PR, além de orientações da
Comissão de Orientação e Fiscalização sobre a prática da
Acupuntura.

Nas próximas páginas você também poderá acompanhar
a terceira e última parte da pesquisa sobre o Psicólogo e

Boa leitura!

A coluna da Comissão de Psicologia Organizacional e do
Trabalho traz uma entrevista sobre o papel da Psicologia
nas organizações e em Acontece no Paraná, você acompanha os eventos realizados e o que ainda vai acontecer na
sua região. Confira essas e outras notícias a seguir.

cartadoleitor
Gostaria de parabenizá-los pela reportagem “Processos éticos no CRP-PR”. Acredito que discutir as práticas e
refletir sobre as nossas ações podem nos reportar às práticas
éticas e responsáveis. Também acredito que muito mais poderia ser feito, a morosidade em relação à averiguação e à
tomada de providência ainda empaca a agilidade das ações.
Uma prática fora das normas do CRP pode significar per-

das irreparáveis. Além disso, a demora na análise e nas tomadas de decisões também são de cunho ético e responsável.
Agilidade é fundamental e não podemos ser mais morosos
que a justiça e seus tribunais.
João Carlos F. Barros
Psicólogo e Pedagogo (CRP-08/15007)
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Acupuntura: 						
Prática de quem?

A

Resolução CFP nº 005/2002 dispõe sobre a
prática da Acupuntura pelo Psicólogo, nos seguintes termos:

vido concursos para provimento de cargos nos Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASF), onde Psicólogos
acupunturistas atuam em equipes multiprofissionais.

“Art.1o- Reconhecer o uso da Acupuntura como
recurso complementar no trabalho do Psicólogo, observados os padrões éticos da profissão e garantidos a segurança
e o bem-estar da pessoa atendida;

Em sua decisão inicial, o STJ alegou que a Acupuntura
não está prevista na Lei 4.119/62, que regulamenta a
profissão de Psicólogo. A ação corroborou com o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que pedia a anulação da Resolução CFP 005/2002.
Os responsáveis pelo julgamento do assunto entendem
que é impossível que Psicólogos ampliem seus campos
de trabalho por meio de uma Resolução Administrativa, pois suas competências estão fixadas em lei que regulamenta o exercício da profissão. De acordo com este
ponto de vista, somente a lei poderia ampliar a competência profissional regulamentada, ou seja, o exercício
da Acupuntura depende de autorização legal expressa,
por ser idêntico ao procedimento médico invasivo.

Art. 2o – O Psicólogo poderá recorrer à Acupuntura, dentro do seu campo de atuação, desde que possa comprovar
formação em curso específico de Acupuntura e capacitação
adequada, de acordo com o disposto na alínea ‘a’ do artigo
1o do Código de Ética Profissional do Psicólogo”.
Desde então, cumprindo a referida Resolução, muitos
Psicólogos passaram a agregar a Acupuntura à prática
da Psicologia como meio para auxiliar o tratamento de
sintomas psicológicos.
Foi publicada em 03/04/2012 a suspensão da referida
Resolução do CFP, por decisão do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, a qual foi considerada equivocada
por parte do CFP e da SOBRAPA (Sociedade Brasileira
de Psicologia e Acupuntura), com base no princípio do
livre exercício profissional, estabelecido no Art 5º, inciso
XVIII da Constituição Federal/1988, e na própria Lei
4.119/62, que regulamenta a profissão de Psicólogo. Na
ocasião, o CFP e a SOBRAPA já manifestaram esforços
para recorrer da decisão. A ação chegou ao Superior Tribunal de Justiça e, em 08/05/2013, o Conselho Federal
de Psicologia (CFP) publicou a notícia sobre o envio de
recurso especial ao Supremo Tribunal Federal (STF),
no qual solicita a reformulação da decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), de que os profissionais da Psicologia não podem utilizar a Acupuntura como método
ou técnica complementar de tratamento.
Há uma estimativa da SOBRAPA de que existam aproximadamente quatro mil Psicólogos praticando a Acupuntura no Brasil. Salienta-se que a Acupuntura também é
reconhecida pelo Ministério da Saúde na atenção básica
exercida por profissionais da Psicologia, tendo já promo-
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Na contrapartida, é válido ressaltar que, atualmente,
não há Lei no Brasil regulamentando a Acupuntura
e, por este motivo, sua prática independe da autorização de qualquer Conselho Profissional. Sendo assim,
entende-se que a discussão continua e caberá ao STF
um posicionamento final sobre o exercício da atividade
entre psicólogos(as). Portanto, até a decisão final do
STF, o CRP-PR orienta sobre os riscos que correm
os profissionais que optarem pelo uso da acupuntura
neste momento, quais sejam os de estarem expostos
a questionamento e/ou denúncias, por parte de outros órgãos, perante as instâncias judiciais. O CRP-PR esclarece ainda que não acatará denúncias éticas
que tenham a Acupuntura praticada por Psicólogos
como matéria, até que o STF divulgue sua decisão.
Ainda, em resposta à acusação do STJ, o recurso elaborado pelo CFP explica que “o psicólogo, a partir das atribuições profissionais estampadas na Lei nº 4.119/62, utiliza a
Acupuntura como recurso complementar a sua atividade
profissional. E é bem por isso que o Conselho Federal de
Psicologia editou a Resolução CFP nº 005/2002, conforme competência que lhe é delegada pelo art. 1º da Lei nº
5.766/71 [criação do Autarquia de Conselhos]”. •

contatoedital

Edital de Suspensão do Exercício Profissional
por Trinta Dias
O Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR), em obediência ao disposto na Lei no 5.766/71,
Decreto no 79.822/77 e Código de Processamento Disciplinar, pelo presente Edital torna pública a decisão
deste Conselho Regional de Psicologia 8ª Região juntamente com o Conselho Federal de Psicologia (CFP),
no Processo Ético Disciplinar nº 021/2009 em aplicar
a pena de SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR TRINTA DIAS à Psicóloga OLÍMPIA
MARIA DORNELLES COUTO (CRP-08/06175) por
infração aos seguintes artigos do Código de Ética Profissional dos Psicólogos:
Princípios Fundamentais do Psicólogo
VI – O Psicólogo zelará para que o exercício profissional
seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que
a Psicologia seja aviltada.
Artigo 1º - São deveres fundamentais dos Psicólogos;
a) Conhecer, divulgar e fazer cumprir este Código;
c) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses
serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas
reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica,
na Ética e na legislação profissional;
e) Prestar serviços profissionais em situação de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal;

Artigo 2º - Ao Psicólogo é vedado:
a) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade ou opressão.
Artigo 4º - Ao ficar sem remuneração pelo seu trabalho,
o Psicólogo:
a) Levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário;
b) Estipulará o valor de acordo com as características da
atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário antes
do início do trabalho a ser realizado;
c) Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos independentemente do calor acordado.
Artigo 20 – O Psicólogo, ao promover seus serviços, por
quaisquer meios, individual ou coletivamente:
a) Informará seu nome completo, o CRP e seu número
de registro;
h) Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais.
Curitiba, 09 de maio de 2013.
Psic. João Baptista Fortes de Oliveira
(CRP-08/00173) - Conselheiro Presidente

Assembleia Geral Orçamentária
A Presidente do Conselho Regional de Psicologia – 8ª Região (CRP-PR), cumprindo as determinações que lhe são
conferidas pela Lei 5.766 de 20 de dezembro de 1971, convoca os Psicólogos do Estado do Paraná para a ASSEMBLEIA GERAL ORÇAMENTÁRIA, a ser realizada no
dia 10 de agosto de 2013, na sede do CRP-08, na Avenida São José, 699 – Cristo Rei, nesta capital e Estado, às
16h00m, em primeira convocação com 2/3 (dois terços) de
seus membros e, às 16h30, em segunda convocação com
qualquer número de Psicólogos presentes, com a seguinte

Ordem do Dia: a) prestação de contas; b) proposta orçamentária para 2014; c) fixação da anuidade para o exercício de
2014; d) fixação de emolumentos, serviços e tabela de multas
e taxas; e) fixação de multas por infração disciplinar; f) aquisição de imóveis; g) reformas em geral da Sede e Subsedes.
Curitiba, 03 de junho de 2013.
Psic. Rosangela Lopes de Camargo Cardoso
(CRP-08/01520)
Conselheira Presidente

contato
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O Psicólogo e os processos
éticos no CRP-PR – parte III

A

edição de julho e agosto da Revista Contato finaliza a série de publicações sobre os processos
éticos no CRP-PR de acordo com levantamento
feito no período de 2000 a 2011. Além das considerações finais, a última parte da pesquisa abordou o
número de denúncias ocorridas por ano no Paraná, quais
são os setores que apresentaram mais denúncias, além de
um perfil dos profissionais denunciados. Confira!

6.4. Número de denúncias por ano
Os dados mapeados nos mostram também um crescimento do número de denúncias nos últimos três anos (2009,
2010, 2011), todos acima da média da série histórica pesquisada, que é de 14 por ano (ver tabela 4).
Tabela (4) – Nº de denúncias protocoladas no CRP-PR
por ano da série histórica 2000-2011
Ano

Número de denúncias

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
12 anos

8
5
10
5
11
8
13
14
9
19
28
36
166

O principal conteúdo das infrações que descaracterizam a
série histórica está relacionado à avaliação psicológica nos
processos para aquisição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Segundo a Comissão de Orientação e Fiscalização (COF/
CRP-PR) tais denúncias são resultantes do processo de
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ajuste entre resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Um processo que ainda não se acomodou.
De modo geral, percebeu-se que na prática os profissionais não vêm cumprindo com o que está determinado
nas Resoluções [...], sobretudo quanto: (1) ao número de
atendimento/dia extrapolando o previsto pelo CFP; (2)
à aplicação do coletivo antes da entrevista; (3) à devolutiva sendo realizada prioritariamente aos reprovados; e
(4) à elaboração de laudos de forma simplificada. (COF,
2012, p. 11).
A citação acima se refere a um relatório elaborado pela
COF que apresenta uma série de reuniões realizadas
com a Divisão de Medicina de Tráfego e Psicologia do
Trânsito (DIMP-DETRAN) com o intuito de superar
tais problemas. Ao mesmo tempo, foram realizadas várias ações esclarecedoras junto aos profissionais e às clínicas credenciadas.
[...] com o trabalho constante de orientações e visitas às
clínicas, a COF tem notado melhora em procedimentos
técnicos, tais como: elaboração de laudo psicológico de
acordo com Resolução 007/2003, registro dos procedimentos realizados, melhora na qualidade dos materiais de
aplicação de testes, adequada guarda de materiais privativos, realização de entrevista devolutiva, etc. Entretanto
ainda é grande o número de queixas e reclamações da
sociedade, bem como de informes da DIMP quanto às
possíveis infrações éticas cometidas por Psicólogos das
clínicas credenciadas ao DETRAN, demandando à COF
diversas visitas de retorno às clínicas para orientações
complementares e fiscalização. (COF, 2012, p. 14).
A tabela 5 nos mostra a proporção anual de denúncias em
relação ao número de profissionais na ativa (com registro
no CRP-PR), numa média anual de 0,2%. Aparentemente, é um número baixo, entretanto esta afirmação só faria
sentido se comparado a outros CRPs ou talvez até com
outras categorias, o que foge do âmbito desta pesquisa.
Tabela (5) - Relação entre o nº de profissionais com registro do CRP-PR e o nº de profissionais denunciados
durante a série histórica 2000-2011

Ano

Nº Psic.
CRP-PR

Nº Psic.
Denunc.

% Psic.
Denunc.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

4051
4648
5182
5802
6462
7244
8044
9011
10100
10977
12097
13122

8
5
10
5
11
8
16
14
15
22
36
54

0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4

A tabela (6) nos apresenta o crescimento de profissionais
denunciados(as) nos últimos três anos (2009 a 2011), dentro da série histórica dos 12 anos mapeados, bem como o
percentual de denúncias conforme o sexo dos profissionais
envolvidos.
Tabela (6) – Nº de profissionais denunciados(as) por ano
e conforme o sexo
Total Feminino

Total Feminino

%

Masculino

%

2008

15

15

100

0

0

2009

22

21

95,5

1

0,5

2010

36

24

67

12

33

2011

54

49

91

5

9

12
anos

204

172

84%

32

16%

Com base na tabela (6) podemos ver que o número de
profissionais mulheres denunciadas é maior que o número de homens, seguindo o perfil da categoria, majoritariamente feminina. É preciso, entretanto, comparar esse
dado com o número total de profissionais com registro
no CRP-PR e sua distribuição do percentual conforme
o sexo. Isso nos ajudará a tirar conclusões mais precisas.

6.5. Classificação de Psicólogos(as)
denunciados(as) conforme o sexo

Ano

Ano

%

Masculino

%

2000

8

7

87,5

1

12,5

2001

5

3

60

2

40

2002

10

6

60

4

40

2003

5

4

80

1

20

2004

11

11

100

0

0

2005

8

6

75

2

25

2006

16

16

100

0

0

2007

14

10

71

4

29

Tabela (7) - Número acumulado de profissionais com registro no CRP-PR e sua divisão por sexo no período analisado
Nº Acumulado de Registros no CRP-08*
Ano

Total

Feminino

%

Masculino

%

2000

4051

3668

90,5

383

9,5

2001

4648

4213

91

435

9

2002

5182

4686

90

496

9*

2003

5802

5251

90,5

551

9,5

2004

6462

5844

90

618

10

2005

7244

6554

90

690

9,5*

2006

8044

7270

90

774

10

2007

9011

8143

90

868

10

2008

10100

9072

90

1028

10

2009

10977

9831

90

1146

10

2010

12097

10818

89

1279

11

2011

13122

11675

89

1447

11

* Os casos que não somam 100% (F+M) são explicados
pela falta de registro no banco de dados.
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Comparemos as tabelas (6) e (7), cujo resultado está mostrado na tabela (8).
Tabela (8) – Relação ente % dos profissionais com registro no CRP-PR e % dos profissionais denunciados conforme o sexo e ano
% Profiss. c/
Registro CRP

% Profiss.
Denunciados

Ano

Gráfico 4 – Comparativo entre Psicólogas inscritas
e denunciadas (2000-2011)

Feminino
0
ano 2000

Sexo de
> % de
denúncia

ano 2001
ano 2002

Fem.

Masc.

Fem.

Masc.

2000

90,5

9,5

87,5

12,5

M

2001

91

9

60

40

M

2002

90

9*

60

40

M

ano 2007

2003

90,5

9,5

80

20

M

ano 2008

2004

90

10

100

0

F

ano 2009

2005

90

9,5*

75

25

M

2006

90

10

100

0

F

2007

90

10

71

29

M

2008

90

10

100

0

F

2009

90

10

90,5

0,5

F

2010

89

11

67

33

M

2011

89

11

91

9

F

ano 2003

Vemos, então, pela tabela (8) que, proporcionalmente ao
número de profissionais registrados no CRP-PR nos 12
anos da série histórica, em sete deles (2000, 2001, 2002,
2003, 2005, 2007 e 2010) os Psicólogos homens sofreram
mais denúncias do que suas colegas mulheres, enquanto que nos outros cinco anos (2004, 2006, 2008, 2009,
2011) elas os ultrapassaram.
Para uma melhor visualização desse comportamento das
denúncias conforme o sexo, ver os Gráficos 4 e 5 a seguir.
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O quadro a seguir nos mostra o perfil das denúncias
mais frequentes em relação ao sexo dos(as) profissionais
denunciados(as).
Conteúdo das
Denúncias
Vara de família
Uso de Técnicas
não reconhecidas
pela Psicologia
Laudo para CNH/
DETRAN
Envolvimento pessoal com pacientes

% em rela% em relação
ção ao total
ao total de hode mulheres
mens denundenunciadas
ciados (32)
(172)
20%
9,5%
9%

12,5%

12%

19%

2%

Gráfico 5 – Comparativo entre Psicólogos inscritos e denunciados (2000-2011)

Masculino
0

10

Homens Inscritos
Homens Denunciados
20 30 40 50

ano 2000

-se a sede e as subsedes de Londrina, Maringá e Cascavel,
chegamos a quase 90% das denúncias, ou seja, nos setores
onde se concentra o maior número de profissionais atuando. O restante se distribui pelas outras áreas das representações setoriais, com destaque para o Extremo-Oeste
e Sudoeste, com número alto de denúncias comparativamente às outras representações.
Tabela (9) – Número de denúncias por setor territorial do
CRP-PR durante os 12 anos

ano 2001
ano 2002

Curitiba

116

ano 2003

Londrina

16

ano 2004

Maringá

11

Cascavel

5

Campos Gerais

1

Centro-Ocidental

1

Centro-Oeste

1

Extremo-Oeste

4

Sudoeste

4

Litoral

1

Noroeste

0

Oeste

2

Sudeste

4

ano 2005
ano 2006
ano 2007
ano 2008
ano 2009
ano 2010
ano 2011

Conteúdo das
Denúncias
Atos de negligência, discriminação, violência,
opressão

% em rela% em relação
ção ao total
ao total de hode mulheres
mens denundenunciadas
ciados (32)
(172)
9,5%
6,5%

Quebra de sigilo

9,5%

5%

Indução a crenças

3%

2%

Total

166

6.7. Tempo de formação dos(as) profissionais denunciados(as)
Os(as) Psicólogos(as) envolvidos nos processos provêm,

6.6. Relação entre denúncias e seto- majoritariamente (85%), de cinco instituições de ensino
superior, a saber: UTP, PUCPR, UEL, UFPR e UEM.
res do CRP-PR
Considerando-se a divisão setorial do CRP-PR (sede, subsedes e representações), vemos pela tabela (9) que 70%
dos processos se concentram na sede Curitiba. Somando-

O restante dos profissionais envolvidos teve sua formação
em outras instituições do Paraná ou de outros Estados
da federação. As cinco instituições citadas estão entre as
seis com cursos de Psicologia mais antigos no Estado do
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Paraná (ver nota 4, p.6 desta pesquisa). O que explica,
em números absolutos, a concentração de denúncias em
profissionais oriundos de tais instituições.

Gráfico 7 – Tempo formação profissionais denunciados(as)

O quadro a seguir nos apresenta um comparativo por categoria de IES, entre o perfil da categoria e a origem de
formação dos(as) profissionais denunciados(as).
Categoria
Perfil da Categoria
IES
Pública
Privada

70%
30%

Origem Formação
Denunciados
71%
29%

17%

Como vimos anteriormente, dois campos nos quais se
concentram os conteúdos das denúncias são emergentes
na Psicologia – Jurídica (nomeação de peritos) e Trânsito
(credenciamento de clínicas) – cuja atuação se dá na confluência das áreas pública e privada. Se poderia perguntar
se os cursos mais antigos fizeram modificações em seus
currículos para responderem não apenas às demandas das
áreas emergentes, mas também às novas exigências postas
para o processo de humanização no século XXI.
Essas questões carecem de análises mais detalhadas a partir desse levantamento preliminar. Ou seja, constituem
problemas de pesquisa para estudos acadêmicos com
maior nível de aprofundamento.
É importante ainda destacar as influências externas que
podem ter interferido no processo durante o período estudado, como mudanças no CEPP, novas resoluções do CFP
e novas legislações nos campos de atuação da Psicologia.
Em relação ao tempo de formação profissional, 52%
dos(as) Psicólogos(as) envolvidos(as) têm mais de 10 anos
de formados. Apenas 17% são recém-formados (até 3 anos
de formação) e 29% estão na faixa de 4 a 10 anos de formação. Os 2% restantes estão sem esta informação na base
de dados do CRP-PR. É o que veremos no gráfico ao lado.

6.8. Idade dos(as) profissionais
denunciados(as)
Por fim, considerando-se a idade dos(as) Psicólogos(as) no
momento da denúncia, tem-se a seguinte situação: 18%
deles(as) têm até 29 anos; 26,5% têm entre 30 e 40 anos;
29% entre 41 e 50; 24,5% acima de 51 anos. Os 2% restantes estavam sem registro no banco de dados.
Juntando os dados acima descritos: tempo de formação
e idade dos(as) profissionais denunciados(as), vê-se que
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2%

52%

29%

Até 3 anos
De 4 a 10 anos
Mais de 10 anos
Não informado

Gráfico 8 – Comparativo entre Idade Categoria e Idade
Profissionais Denunciados(as)
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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50 anos

Perfil da Categoria
Idade dos Denunciados

Mais de 50
anos

não é a imaturidade ou pouca experiência profissional
que levam os(as) profissionais a infringirem seu código
de ética, apesar da juvenização da profissão. Poder-se-ia
sugerir acomodação no que se refere à autocapacitação,
formação permanente ou atualização profissional? Não
temos dados concretos para responder a essa questão
no que se referem aos(às) profissionais denunciados(as),
mas no tocante à categoria, como vimos anteriormente,
segundo pesquisa do perfil profissional, quase 80% dos
respondentes disseram possuir algum curso de formação complementar e/ou especialização. Entretanto, no
que se refere ao mestrado e ao doutorado, a pesquisa
mostra que os dados são inexpressivos. Isso pode nos remeter a uma última questão: a formação especializada
dá conta de uma atuação profissional do(a) Psicólogo(a)
coerente com os rápidos processos de transformação
por que passa o mundo no século XXI? Tais perguntas,
longe de buscarem respostas definitivas, propõem o
estabelecimento de um diálogo fecundo que, partindo
dos dados aqui apresentados, se abra para um processo
de reflexão e debate capazes de, cada vez mais, fortalecer a profissão e, consequentemente, contribuir com a
humanização.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Longe de querer tirar conclusões precipitadas, essas
considerações finais têm o objetivo de reafirmar questões importantes suscitadas pelos dados sistematizados
que merecem atenção especial do Conselho de Psicologia e das Instituições Formadoras.
A cada releitura deste relatório novas questões vão se colocando e possibilidades de novos cruzamentos de dados
para aprofundar análises e subsidiar ações de intervenção vão surgindo, buscando qualificar cada vez mais a
atuação profissional e a compreensão das relações estabelecidas entre essa atuação e seus princípios éticos.

Uma das questões que chama a atenção é o fato de que,
em que pese a juvenização da profissão, as denúncias
se concentram em profissionais de maior idade e mais
tempo de formação. Isso coincide também com a origem das instituições formadoras dos denunciados que
se concentra entre aquelas mais antigas.
Considerando-se a maior frequência de denúncias sobre
profissionais com mais de 10 anos de formação e com
idade acima de 50 anos, poder-se-ia sugerir que houvesse
certo nível de acomodação no que se refere à atualização
profissional. Entretanto, a pesquisa anterior sobre perfil e
condições de trabalho coloca os(as) Psicólogos(as) do Paraná com taxa de especialização acima da média nacional.
Entre as múltiplas determinações que podem suscitar denúncias já citadas no corpo deste relatório, pode-se dizer
também que em duas das áreas mais frequentes – Psicologia jurídica e do trânsito – os interesses objetivos ou subjetivos dos sujeitos denunciantes estão muito presentes. Isso
faz com que os laudos psicológicos sejam frequentemente
questionados por constituírem obstáculos a esses interesses.
Por outro lado é preciso ter em mente que, especialmente em relação aos profissionais mais antigos, questões técnicas relativas ao preenchimento de laudos,
regulamentadas por novas resoluções do CFP podem
constituir-se motivos de denúncias. Ou seja, podem caracterizar negligência no preenchimento dos documentos ou mesmo discordância por considerarem excesso
de burocratização e não necessariamente negligência
na avaliação psicológica propriamente dita.
Estas são apenas algumas das considerações suscitadas
pelas questões mais explícitas apresentadas pelos dados
levantados, por isso reafirmamos, de forma veemente, a
necessidade de análises mais aprofundadas à luz do aporte
teórico dos diferentes campos científicos da Psicologia. •
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Plenárias de abril
e maio
Reunião plenária 642 - Realizada no dia 5 a apresentação do trabalho sobre o Projeto Ação que a
de abril de 2013, na sede do CRP-PR, em Comissão de Psicologia Escolar/Educacional tem realiCuritiba (PR)
zado em parceria com o SindyPsi. O plenário delibera
Comissão de Orientação e Ética (COE). Período
destinado à leitura de relatórios e demais processos éticos
e administrativos: PDE 018 e 019/2010, PA 16/2012, PP
006/12, PP 024/11.

pela aprovação das duas solicitações.

XI CONPE. O plenário decide que participará do XI
Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional, que acontecerá de 14 a 17 de agosto de 2013, na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com

5ª COMCURITIBA. Estão abertas as inscrições para
5ª Conferência Municipal da Cidade de Curitiba. A
Cons. Karin O. Bruckheimer, representante do CRP
no CONCIDADES, explica que o CRP-PR possui
duas vagas para participar (efetivo e suplente). O Cons.
João Baptista sugere que outros conselheiros e colaboradores sejam consultados sobre a possibilidade de participarem do evento.

Reunião plenária 643 - Realizada no
dia 19 de abril de 2013, na sede do
CRP-PR, em Curitiba (PR)

à apresentação de justificativas para o cancelamento pelo
profissional requerente. Por maioria, o plenário vota e delibera pela aprovação da proposta.

Comissão de Orientação e Ética (COE). Período
destinado à leitura de relatórios e julgamento de demais
processos éticos e administrativos registrados em ata à
parte: PDE 013/2010, PA 001/2013, PDE 014/2010, PP
024/11, PP 036/11 e PDE 014/2011.

Nova resolução sobre diárias e ajuda de custo. Foi apresentada ao plenário a minuta de nova Resolução sobre Diárias e Ajuda de Custo. Trata-se de
uma recomendação da Administração Pública Federal
ao CFP e que, consequentemente, os Conselhos Regionais são obrigados a se adequarem. O representante
deverá solicitar a ajuda de custo com 10 (dez) dias de
antecedência para que a Diretoria avalie o pedido e o
setor administrativo possa providenciar. O Cons. Guilherme Bertassoni sugere a modificação do texto para
que as Conferências de Políticas Públicas e as reuniões
ordinárias dos conselhos não sejam confundidas. O
Cons. João sugere que a minuta seja revista e a tabela
junto às observações aprovada. O plenário acata a sugestão.

Reavaliação dos procedimentos de pedido de
indeferimento de cancelamento de registro
profissional. Foi solicitada a revisão do procedimento sobre a solicitação de cancelamento de registro profissional indeferido. Propõe que, ao receber o recurso do
indeferimento antes de vir à plenária para indicação de
relator, seja aprovado ou não o indeferimento pela COF.
Isso otimizaria o processo e evitaria que muitos processos fossem descaracterizados em seu andamento devido
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Reunião plenária 644 - Realizada no no
dia 27 de abril de 2013 na cidade de
Maringá (PR)
Credenciamento de Curso de Especialização em
Psicologia. Foi feita a leitura ao plenário do Ofício Circular nº 0115-13/-CFP que trata da Ação Civil Pública nº
5994-36.2013.4.01.3800, em trâmite na 20ª Vara Federal
da Seção Judiciária de Minas Gerais contra o Conselho
Federal de Psicologia, questionando a Resolução CFP nº
013/2007 (Consolidação do Título de Especialista), na
parte que trata do credenciamento de cursos. O Cons.
Baltazar entende que esta prerrogativa é do MEC e considera que a ação tem fundamento, haja vista que algumas
resoluções do CFP colocam entraves na abertura de cursos. O Cons. João lembra que o CRP-PR regulamentou,
em 1998, o título de especialistas junto a algumas instituições credenciadas e ressalta que, no mesmo ano, o CFP
entrou com um mandado de segurança, dando início, assim, ao processo de Títulos de Especialistas conhecido da
maneira que é hoje.
Comissão de Psicologia Escolar/Educacional. A
Comissão atualmente está trabalhando com o tema “medicalização”. Além da busca do ponto de vista da Psicologia sobre o tema, estão sendo buscados posicionamentos
de outras profissões de interface.
Reunião do Detran. Aconteceu em Maringá a primeira reunião convocada pelo Detran, reunindo Ciretrans, Centro de Formação de Condutores e Clínicas
Credenciadas para informar sobre as mudanças na Avaliação Psicológica, esclarecimentos de dúvidas e os objetivos sobre essa avaliação. Apesar de esperar um clima
mais hostil, os encontros foram proveitosos e todos puderam esclarecer diversas dúvidas.
Resolução nº 081/2013 – GS/SEJU. A Cons. Anaídes apresenta ao plenário a Resolução Nº 081/2013 - GS/
SEJU, que determina regras relativas à realização dos exa-

mes criminológicos e demais manifestações da Equipe
Técnica, por ocasião da concessão de benefícios de progressão de regime e livramento condicional. A Cons. informa que o CRP foi questionado pelo Conselho Regional de Serviço Social sobre qual seria o posicionamento
a respeito da resolução e destaca que o posicionamento
da COF é favorável, haja vista que não fere o Código de
Ética Profissional do Psicólogo. O plenário manifesta-se
favorável ao posicionamento da COF.
Conselho Estadual de Saúde (CES). O Cons. Guilherme Bertassoni informa que não poderá representar
o CRP no CES, devido aos compromissos profissionais
e indica a Cons. Anaídes Pimentel da Silva Orth para
substituí-lo. O plenário aprova a indicação a partir de
solicitação de liberação da Psicóloga junto ao Secretário
Estadual de Saúde.
Posicionamento sobre fechamento do CREAS
– Cristo Rei. Foi apresentada ao Plenário a solicitação
de apoio do CRP no que diz respeito ao fechamento
do CREAS – Cristo Rei. O plenário aprova o encontro das Comissões de Psic. Jurídica e Psicologia Social
e Comunitária antes de se tomar um posicionamento
oficial.
Ofício para Secretário Municipal de Saúde.
O CRP-PR envia o Ofício ao Secretário Municipal
de Saúde de Cascavel colocando-se à disposição para
auxílio nas discussões relacionadas à composição das
equipes e metodologia de trabalho para o processo de
elaboração e implantação do CETRAD - Centro de
Tratamento de Álcool e Drogas, tendo em vista que
a Psicologia é uma categoria profissional diretamente
envolvida nas questões de saúde mental, comungando
o interesse em manter um programa de atendimento
no município, em diálogo com as propostas de atenção integral aos usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS) e de acordo, especialmente, com a Portaria MS
130/2012.

Reunião plenária 645 - Realizada no 025/2011, PP 035/2011, PA 002/2013 e PA 003/2013.
dia 25 de maio de 2013, na sede do
CRP-PR, em Curitiba (PR)
Edição de livro sobre a “História da Psicologia
Comissão de Orientação e Ética (COE). Período destinado à leitura de relatórios e demais processos
éticos e administrativos: PP 037/11, PDE 030/2010, PDE
028/2011, PP 017/2011, PP 018/2011, PP 019/2011, PP

do Paraná”. Na plenária de Cascavel de 2012 foi aprovada a produção de um documentário sobre a “História
da Psicologia do Paraná”. A Jornalista Nanci foi contratada para fazer o levantamento histórico do documentário
e, diante da importância do material pesquisado, o Cons.
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João Baptista propõe a edição de um livro com o mesmo
tema, a fim de valorizar ainda mais a pesquisa. O objetivo
é retratar a história dos cursos de Psicologia, das entidades, das abordagens, do CRP, etc. Por unanimidade, o
plenário vota e delibera pela edição do livro.
Tempo mínimo de duração de atendimento/consulta com Psicólogo. A Agência Nacional de Saúde
(ANS) enviou ofício ao CRP solicitando informações referentes ao tempo mínimo de duração para atendimento/consulta com Psicólogo, regulamentada pelo CFP, bem como
respectiva norma/resolução sobre o tema. O questionamento
da ANS ocorreu devido à denúncia contra a operadora de
planos privados de saúde. A consulta/sessão foi reduzida de
40 para 20 minutos. O Cons. Sergio Luís Braghini destaca
que o CFP tem se afastado das prerrogativas pelas quais foi
criado e sugere que a Agência Nacional de Saúde seja informada, para que possa intervir junto aos planos de saúde que
estão fazendo com que os Psicólogos cometam faltas éticas.
A Cons. Anaídes sugere a criação de um Grupo de Trabalho
para analisar o tema com membros da COF, COE, representantes de Universidades, entre outros. Foi aprovada a criação
do GT e feito o envio de um ofício solicitando atuação da
ANS junto às operadoras de saúde. Os interessados em participar do Grupo de Trabalho deverão procurar a COF.
Atualização do cadastro dos profissionais no
site. Na plenária de Maringá foi solicitado aos presentes
que as sugestões para a criação do formulário de atualização do cadastro de profissionais no site fossem enviadas à
COF até o dia 15, porém, não foram recebidas sugestões.
Apresenta ao plenário a proposta final do formulário para
atualização de cadastro dos profissionais no site e esclarece
que o objetivo é atender a sociedade na procura de profissionais para atendimento.
SINDYPSI. O Sindicato dos Psicólogos do Paraná
(SindyPsi) solicita ao CRP-PR o patrocínio para o
Seminário “Saúde Mental Sem Racismo”. O plenário
delibera, por maioria, pela aprovação do patrocínio,
após a consulta a tesouraria sobre disponibilidade de
recursos.
Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar
(SBPH). O 9º Congresso da SBPH solicita o patrocínio
do CRP-PR. A Cons. Célia Regina Cortellete defende
que seja consultada a Comissão de Psic. Hospitalar para
indicar um participante. O Cons. João esclarece que o
procedimento adotado para indicação de representantes é
válido quando o CRP é convidado enquanto instituição,
sendo o conselheiro ou colaborador indicado representante da plenária e não necessariamente das comissões. O
plenário delibera pelo convite à Psic. Claire para a reunião
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com a Diretoria e posterior verificação da melhor maneira
para que o patrocínio seja realizado.
Notificação de Acórdão – Tribunal de Ética da
OAB/PR. Foi feita a leitura ao plenário da notificação de
Acórdão do Tribunal de Ética da OAB, com indicação
de sanção da “Advertência Reservada” ao representado segundo Processo n° 5.865/2011.
Deliberações da APAF. Foram apresentadas à plenária as
deliberações da APAF de maio de 2013. O Cons. Sergio justifica a abstenção de votos dos delegados do Paraná na aprovação de contas do CFP devido ao não envio, mesmo que
solicitado, dos documentos e números para apreciação do
plenário do CRP-PR com antecedência. Relata, ainda, que
foram solicitados os dados de despesas com colaboradores
do CFP que, somados, ultrapassam as despesas dos próprios
conselheiros. Os dados também não foram recebidos. A respeito da Escala Hare, cita-se que esta foi suspensa apenas no
fim da gestão do CFP, enquanto que outros instrumentos
(PMK, por exemplo) foram invalidados com mais rapidez
pelo SATEPSI. O Cons. João informa que a técnica EMDR
foi aprovada como recurso auxiliar ao trabalho do Psicólogo.
Dessa forma, as orientações a respeito do tema deverão se
readequar ao encaminhamento aprovado na APAF.
Comunicado - Imposto de renda. Os conselheiros
devem entregar ao setor administrativo suas declarações
de imposto de renda referentes ao exercício de 2012, conforme prevê Manual Administrativo do CRP.
Licitação Carta-Convite 002/2013. A empresa vencedora da licitação para a produção do documentário sobre a “História da Psicologia do Paraná” foi a Ideorama
Comunicação Ltda, com o menor preço de R$ 27.932,00
(vinte e sete mil, novecentos e trinta e dois reais).
Comunicado - XI Congresso Nacional de Psicologia Escolar/Educacional. A Comissão Científica do
evento aprovou o trabalho da Comissão de Psic. Escolar/
Educacional na modalidade “partilhando experiências”.
Desincompatibilização da Diretoria. Conforme
o Art. 9° do Regimento Eleitoral, é necessária a desincompatibilização da Diretoria do CRP, tendo em vista
a possibilidade de que os Psic. Sergio e João Baptista –
atuais presidente e tesoureiro – sejam candidatos ao CFP.
Por maioria, o plenário aprova os nomes das Cons. Maria Sezineide Cavalcante de Mélo para ocupar o cargo de
Vice-Presidente, e da Cons. Suzana Maria Borges para o
cargo de Secretária. Ambas vão compor a Diretoria junto
às Cons. Márcia Walter (Tesoureira) e Rosangela Lopes
de Camargo Cardoso (Presidente).
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IV Caminhada do Orgulho Louco
No dia 24 de maio de 2013, os profissionais do CAPs
do município de Castro, região dos Campos Gerais do
Paraná, se reuniram para realizar um evento que já se
repete pelo quarto ano: a Caminhada do Orgulho Louco. A concentração foi em frente ao Caps, na Rua Cipriano Marques de Sousa. Depois, a caminhada seguiu
passando em frente à Prefeitura de Castro e voltando
pela Rua Dr. Jorge Xavier da Silva.
Contando com a participação de estudantes e profissionais da área da saúde, bem como da população em
geral, este é um movimento em prol da inclusão e do
rompimento do estigma que historicamente ronda a
pessoa em sofrimento psíquico. Segundo os organizadores, o evento tem o objetivo de promover a reflexão
sobre o lugar social que está sendo ocupado pelas pessoas que apresentam sofrimento psíquico e carregam,
sobretudo, o propósito da inclusão.

IV Plenária Fetsuas-PR
No dia 08 de junho de 2013, das 8h às 18h, aconteceu,
em Curitiba, a 4ª Plenária do Fórum Estadual dos(as)
Trabalhadores(as) do SUAS do Paraná. O evento, que

teve sede na APP - Sindicato dos Trabalhadores em
Educação Pública do Paraná, abordou os temas relacionados às Conferências de 2013, à organização do
FETSUAS-PR e à aprovação do Regimento Interno.
O encontro finalizou com a eleição da Coordenação do
Fórum Estadual e repassou aos participantes demais informações relevantes a respeito do Fórum Nacional.

VI Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica
O Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica (IBAP)
realizou entre os dias 04 e 07 de junho de 2013, em
Maceió (AL), o VI Congresso Brasileiro de Avaliação
Psicológica: Direito de todos, dever do Psicólogo.
O evento, que reúne anualmente pesquisadores, professores, estudantes e profissionais do país interessados na
área da avaliação e medida em Psicologia, tem a pretensão de incentivar estudos na área sobre testes, escalas e
questionários que visem medir e/ou avaliar construtos
psicológicos, permitir o aprendizado de novas técnicas
de avaliação psicológica e possibilitar o conhecimento
de novos softwares ou técnicas de análises de dados.
O congresso abordou temas como: testes de inteligência,
testes projetivos, escalas e inventários de personalidade,
testes de desempenho acadêmico, testes educacionais,
avaliação neuropsicológica, entrevistas, questionários,
observações e testes informatizados. Também promoveu discussões práticas sobre a avaliação psicológica nos
mais variados contextos, tais como: escolar/educacional,
clínico, organizacional/trabalho, social/comunitário, da
saúde, forense, trânsito e do esporte.
Por meio de cursos, conferências, mesas-redondas e
demais apresentações, foram também abordados assuntos como: psicometria, teoria de resposta ao item,
métodos estatísticos, formação, legislação e ética.
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Eleições 2013 						
Conselhos Regionais

C

omo já é de conhecimento de todos(as), 2013 é
ano eleitoral para os Conselhos Regionais e Conselho Federal de Psicologia. Neste ano a eleição
terá uma grande inovação: será mista, com acolhimento de votos por correspondência e pela internet.
Aqueles que tiverem seu endereço cadastrado nas cidades
que possuem sede ou subsedes do CRP (postos de votação em Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel) e nos
municípios no raio de 50 quilômetros destas receberão
senha de voto pelo site www.eleicoespsicologia.cfp.org.br,
podendo registrá-lo de qualquer lugar com acesso à internet. Os Psicólogos com endereço em municípios não
contemplados nesse critério receberão suas cédulas de
votação pelo correio e deverão encaminhá-las, sem ônus,
via envelope carta-resposta ao CRP.
Abaixo, mais algumas informações importantes a respeito do processo eleitoral deste ano:
• O voto é obrigatório, sendo facultativo para os Psicólogos
com idade a partir de 70 (setenta) anos. O Psicólogo que
não votar deve apresentar justificativa no prazo de 60 (sessenta) dias após o dia da votação (27 de agosto), sob pena
de aplicação de multa no valor definido pela Assembleia
das Políticas, da Administração e das Finanças (APAF);
• Votação pela Internet (equipamento particular) - acontecerá das 8h do dia 26/08/2013, às 17h do dia 27/08/2013,
respeitados os fusos horários de cada região do país;
• Votação no posto de votação via internet disponibilizado
pelo CRP - acontecerá das 8h às 17h do dia 27/08/2013,
respeitados os fusos horários de cada região do país;
• Votos por correspondência - o eleitor que receber o voto
por correspondênca deverá remetê-lo ao CRP. Esse voto
somente será computado se for recebido pela CRE até o
término da votação, independentemente da data de postagem. Estão aptos a votar os eleitores Psicólogos que estejam adimplentes com a tesouraria em relação aos exercícios anteriores. Os(as) Psicólogos(as) inadimplentes terão
até o dia 27/08/2013 para negociar suas dívidas e pagar
a primeira parcela dessa negociação para estarem aptos
a votar. Todos os Psicólogos inscritos que compõem as
regiões de votação por correspondência receberão a carta
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de voto. Entretanto, somente serão computados os votos
recebidos dos eleitores que estiverem adimplentes no momento de apuração da votação;
• Cidades que votarão pela internet: Almirante Tamandaré, Ângulo, Arapongas, Araucária, Assaí, Bela Vista do
Paraíso, Bocaíuva do Sul, Cambé, Campina Grande do
Sul, Campo Largo, Campo Magro, Cascavel, Céu Azul,
Colombo, Contenda, Corbélia, Curitiba, Doutor Camargo, Fazenda Rio Grande, Floresta, Ibiporã, Iguaraçu,
Itambé, Itaperuçu, Ivatuba, Jandaia do Sul, Lindoeste,
Londrina, Mandaguaçu, Mandaguari, Mandirituba,
Marialva, Maringá, Munhoz de Melo, Ourizona, Paiçandu, Pinhais, Piraquara, Presidente Castelo Branco, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Rolândia, Sabáudia, Santa
Tereza do Oeste, São Jorge do Ivaí, São José dos Pinhais,
Sarandi, Sertanópolis, Toledo e Tupãssi;
• Cidades que votarão por correspondência: Abatia,
Adrianópolis, Agudos do Sul, Altamira do Paraná, Alto
Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Alvorada
do Sul, Amaporã, Ampère, Anahy, Andirá, Antonina,
Antônio Olinto, Apucarana, Arapoti, Arapuã, Araruna,
Ariranha do Ivaí, Assis Chateaubriand, Astorga, Atalaia, Balsa Nova, Bandeirantes, Barbosa Ferraz, Barra
do Jacaré, Barracão, Bela Vista do Caroba, Bituruna,
Boa Esperança, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Ventura
de São Roque, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do
Sul, Bom Sucesso, Bom Sucesso do Sul, Borrazópolis,
Braganey, Brasilândia do Sul, Cafeara, Cafelândia, Cafezal do Sul, Califórnia, Cambará, Cambira, Campina
da Lagoa, Campina do Simão, Campo Bonito, Campo
do Tenente, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Candói, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques,
Carambeí, Carlópolis, Castro, Catanduvas, Centenário
do Sul, Cerro Azul, Chopinzinho, Cianorte, Cidade
Gaúcha, Clevelândia, Colorado, Congoinhas, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Corumbataí do Sul, Cruz
Machado, Cruzeiro do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste,
Cruzeiro do Sul, Cruzmaltina, Curiúva, Diamante do
Norte, Diamante do Sul, Diamante d'Oeste, Dois Vizinhos, Douradina, Doutor Ulysses, Enéas Marques,
Engenheiro Beltrão, Entre Rios do Oeste, Esperança
Nova, Espigão Alto do Iguaçu, Farol, Faxinal, Fênix,

Fernandes Pinheiro, Figueira, Flor da Serra do Sul,
Floraí, Florestópolis, Flórida, Formosa do Oeste, Foz
do Iguaçu, Foz do Jordão, Francisco Alves, Francisco
Beltrão, General Carneiro, Godoy Moreira, Goioerê,
Goioxim, Grandes Rios, Guaíra, Guairacá, Guamiranga, Guapirama, Guaporema, Guaraci, Guaraniaçu,
Guarapuava, Guaraqueçaba, Guaratuba, Honório Serpa, Ibaiti, Ibema, Icaraíma, Iguatú, Imbaú, Imbituva,
Inácio Martins, Inajá, Indianópolis, Ipiranga, Iporã,
Iracema do Oeste, Irati, Iretama, Itaguajé, Itaipulândia,
Itambaracá, Itapejara d’Oeste, Itaúna do Sul, Ivaí, Ivaiporã, Ivaté, Jaboti, Jacarezinho, Jaguapitã, Jaguariaíva,
Janiópolis, Japira, Japurá, Jardim Alegre, Jardim Olinda, Jataizinho, Jesuítas, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul,
Juranda, Jussara, Kaloré, Lapa, Laranjal, Laranjeiras do
Sul, Leópolis, Lidianópolis, Loanda, Lobato, Luiziana,
Lunardelli, Lupionópolis, Mallet, Mamboré, Manfrinópolis, Mangueirinha, Manoel Ribas, Marechal Cândido
Rondon, Maria Helena, Marilândia do Sul, Marilena,
Mariluz, Mariópolis, Maripã, Marmeleiro, Marquinho,
Marumbi, Matelândia, Matinhos, Mato Rico, Mauá da
Serra, Medianeira, Mercedes, Mirador, Miraselva, Missal, Moreira Sales, Morretes, Nossa Senhora das Graças,
Nova Aliança do Ivaí, Nova América da Colina, Nova
Aurora, Nova Cantú, Nova Esperança, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Fátima, Nova Itacolomi, Nova
Laranjeiras, Nova Londrina, Nova Olímpia, Nova Prata do Iguaçu, Nova Santa Bárbara, Nova Santa Rosa,
Nova Tebas, Novo Itacolomi, Ortigueira, Ouro Verde
do Oeste, Palmas, Palmeira, Palmital, Palotina, Paraíso
do Norte, Paranacity, Paranaguá, Paranapoema, Paranavaí, Pato Bragado, Pato Branco, Paula Freitas, Paulo
Frontin, Peabirú, Perobal, Pérola, Pérola d’ Oeste, Piên,
Pinhal de São Bento, Pinhalão, Pinhão, Piraí do Sul,
Pitanga, Pitangueiras, Planaltina do Paraná, Planalto,
Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Porecatú, Porto Amazonas, Porto Barreiro, Porto Rico, Porto Vitória, Prado
Ferreira, Pranchita, Primeiro de Maio, Prudentópolis,
Quarto Centenário, Quatiguá, Quatro Pontes, Quedas
do Iguaçu, Querência do Norte, Quinta do Sol, Quitandinha, Ramilândia, Rancho Alegre, Rancho Alegre
D’Oeste, Realeza, Rebouças, Renascença, Reserva, Reserva do Iguaçu, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal,
Rio Azul, Rio Bom, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Branco
do Ivaí, Rio Negro, Roncador, Rondon, Rosário do Ivaí,
Salgado Filho, Salto do Itararé, Salto do Lontra, Santa
Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Cruz de Monte
Castelo, Santa Fé, Santa Helena, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Izabel do Oeste, Santa Lúcia, Santa
Maria do Oeste, Santa Mariana, Santa Mônica, Santa
Terezinha de Itaipu, Santana do Itararé, Santo Antônio
da Platina, Santo Antônio do Caiuá, Santo Antônio do

Paraíso, Santo Antônio do Sudoeste, Santo Inácio, São
Carlos do Ivaí, São Jerônimo da Serra, São João, São
João do Caiuá, São João do Ivaí, São João do Triunfo,
São Jorge do Patrocínio, São Jorge d'Oeste, São José da
Boa Vista, São José das Palmeiras, São Manoel do Paraná, São Mateus do Sul, São Miguel do Iguaçu, São Pedro
do Iguaçu, São Pedro do Ivaí, São Pedro do Paraná, São
Sebastião da Amoreira, São Tomé, Sapopema, Saudade
do Iguaçu, Sengés, Serranópolis do Iguaçu, Sertaneja,
Siqueira Campo, Sulina, Tamarana, Tamboara, Tapejara, Tapira, Teixeira Soares, Telêmaco Borba, Terra Boa,
Terra Rica, Terra Roxa, Tibagi, Tijucas do Sul, Tomazina, Três Barras do Paraná, Tunas do Paraná, Tuneiras
do Oeste, Turvo, Ubiratã, Umuarama, União da Vitória, Uniflor, Uraí, Ventania, Vera Cruz do Oeste, Verê,
Virmond, Vitorino, Wenceslau Brás e Xambrê;
• O(a) Psicólogo(a) votará de acordo com as definições
adotadas no CRP no qual possui inscrição primária, não
sendo possível votar para o CRP no qual possui inscrição
secundária.
Considerando que o Conselho Regional de Psicologia do
Paraná registrou duas chapas inscritas, a Comissão Regional Eleitoral optou por promover um debate público,
confirmado para o dia 07 de agosto, às 19h, na sede do
CRP-PR. O objetivo é fazer com que a categoria possa conhecer um pouco mais das propostas para a gestão 20132016 e dessa forma tenha a opção de realizar um voto
consciente. O debate terá transmissão online simultânea
para o site www.crppr.org.br, possibilitando acesso a todos que não puderem assistir presencialmente. A sugestão
é que a categoria se mobilize e acompanhe o debate em
pequenos grupos em todas as cidades, incentivando dessa
forma um debate político e ampliado em todo o Estado.
É fundamental que a categoria se envolva nesse processo
democrático para que os interesses coletivos dos Psicólogos
e da sociedade sejam inclusos no projeto da próxima gestão.
Mais informações a respeito do processo eleitoral acesse o
link www.eleicoespsicologia.cfp.org.br.
Dúvidas e contribuições podem ser direcionadas para o
e-mail eleitoral@crppr.org.br.
Contribua com sua profissão, participe, vote!
Comissão Regional Eleitoral
Conselho Regional de Psicologia do Paraná
eleitoral@crppr.org.br
(41) 3074-5631
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chapas eleições 2013 CRP-PR
Chapa 11 - É tempo de diálogo

Por que somos uma chapa de
oposição?
Somos a alternativa ao que está em vigor nas últimas décadas. Nosso principal objetivo é mudar a representação
policialesca e punitiva que caracteriza as gestões anteriores. Faremos um Conselho orientador que dialoga com os
Psicólogos e a sociedade. Entretanto, não abriremos mão
do rigor ético da fiscalização.
Percebemos a insatisfação da categoria. Não raro ouvimos
a seguinte frase: “O CRP só aparece no começo do ano no
boleto”. Sabemos que os Psicólogos querem ver a profissão
representada.

- Um Conselho transparente em suas ações: financeiras,
políticas e administrativas. Trabalhamos sobre a ótica de
valorizar o debate, pensando em alternativas de aproximação e participação do Psicólogo.

De onde viemos?
A chapa "É Tempo de Diálogo" teve como marco de
surgimento o desejo de alguns Psicólogos em fazer uma
gestão diferente.
Durante este percurso outras pessoas uniram-se ao objetivo
de construir esta proposta inovadora. Um grupo se formou
e reuniões passaram a acontecer desde outubro de 2012.

A chapa "É Tempo de Diálogo" tem como projeto construir um Conselho de Psicologia atuante frente às Políticas Públicas, para garantir que o Psicólogo possa exercer
sua profissão de acordo com os preceitos éticos e respaldos
científicos. Queremos estabelecer:

Este grupo passou por uma fase de fortalecimento e tomada de decisão, um movimento marcado pelo acolhimento
mútuo e pela coletividade. Após inúmeras reuniões em fevereiro de 2013 a decisão foi tomada: uma chapa se formaria a fim de concorrer às eleições para a gestão do CRP-PR.

- Um Conselho que produza referenciais técnicos que
norteiem a atuação profissional;

Nosso grupo traz uma singularidade. Trata-se de um
grupo formado por mais de 26 pessoas, não apenas pelos candidatos, mas também por aqueles que participam
ativamente da construção e amadurecimento da chapa "É
Tempo de Diálogo".

- Um Conselho próximo e parceiro das Instituições de
Ensino Superior e das Instituições Formadoras;
- Um Conselho ativo que informe a sociedade, a fim de
contribuir com a saúde integral da população e com o enfrentamento das principais dificuldades da coletividade;
- Um Conselho que valorize e possibilite o empreendedorismo do Psicólogo, no intuito de conquistar nossos espaços de atuação e potencializar o papel do Psicólogo nos
campos de atuação já consagrados;
- Um Conselho que conheça as especificidades dos Psicólogos profissionais liberais e que atue na sua promoção e
fortalecimento.
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Fizemos questão de nos lançar candidatos para que você
psicóloga(o) tenha uma alternativa! Nossos concorrentes
significam mais do mesmo. A outra chapa é formada por
ex-presidentes, ex-vice-presidentes, enfim, ex-diretores que
se alternam e mantém o mesmo grupo no poder e o Conselho na inércia.

Quem somos?
Presidente: Cleia Oliveira Cunha (CRP-08/00477)
Vice-presidente: Guilherme Bertassoni da Silva (CRP08/10536)

Secretária: Liliane Ocalxuk (CRP-08/15210)
Tesoureira: Maria Stella Aguiar Ribeiro
(CRP-08/05524)
Conselheiros Efetivos
André Luiz Vendel (CRP-08/14073)
Anita Castro Menezes Xavier (CRP-08/12770)
Bruno Jardini Mader (CRP-08/13323)
Fernanda Rossetto (CRP-08/12857)
Luiz Antonio Mariotto Neto (CRP-08/17526)
Paula Matoski Butture (CRP-08/12879)
Renata Campos Mendonça (CRP-08/09371)
Rosangela Martins (CRP-08/01169)
Sandra Flores (CRP-08/01198)
Conselheiros Suplentes
Ana Paula Rossito Mantoan (CRP-08/12479)
Ana Ligia Bragueto Costa (CRP-08/08334)
André Luís Cyrillo (CRP-08/09184)
Denise Ribas Jamus (CRP-08/11462)
Juliano Del Gobo (CRP-08/13756)
Luciana de Almeida Moraes (CRP-08/14417)
Luiz Henrique Birck (CRP-08/15340)
Mariana Daros de Amorim (CRP-08/15038)
Nayanne Costa Freire (CRP-08/14350)
Rodrigo David A. de Medeiros (CRP-08/13844)
Rodrigo Soares Santos (CRP-08/07213)
Solange Leite (CRP-08/09294)
Vanessa Cristina Bonatto (CRP-08/13902)

Para onde vamos?
Apresentamos nossas diretrizes:
- Trabalhar com transparência nas ações financeiras, políticas e administrativas;
- Aprimorar a gestão financeira revendo a aplicação de
recursos;
- Trabalhar sobre a ótica de valorizar o debate, pensando em alternativas de aproximação e participação do(a)
Psicólogo(a) nas ações do Conselho de Psicologia. É
tempo de diálogo;
- Fortalecer as subsedes e representações setoriais fomentando a autonomia nas ações locais;
- Criar estratégias para o exercício da interdisciplinaridade;
- Construir canais de diálogo entre o CRP, entidades profissionais, universidades e gestores de políticas públicas;
- Adotar a política de publicização dos posicionamentos técnicos e políticos na competência de atuação do Conselho;
- Promover o Conselho de Psicologia como um espaço
de problematização dos processos sociais;

- Promover um diálogo contínuo com instâncias do poder
público e privado fortalecendo a compreensão do papel
da Psicologia em diversas áreas de atuação profissional;
- Estabelecer espaços de discussão com outras categorias
profissionais;
- Defender a jornada de 30 horas semanais e melhores
condições de trabalho;
- Implementar parcerias do Conselho com as instituições formadoras;
- Criar espaços para qualificar a atuação da(o)
Psicóloga(o) no controle social;
- Sustentar uma postura participativa e orientadora baseada no diálogo, buscando romper com a representação ora
punitiva ora omissa do Conselho. Por isso somos oposição;
- Defender posicionamentos dialogados com a categoria
e com a academia acerca de temáticas e práticas novas,
atuais e/ou polêmicas;
- Criar espaços para qualificar a atuação da(o)
Psicóloga(o) em políticas públicas;
- Priorizar ações de orientação que favoreçam a qualificação do profissional (a ação de orientação qualifica o
profissional ética e tecnicamente);
- Promover ações que facilitem a interação da gestão do
conselho com a categoria;
- Construir referências de qualificação para o exercício
profissional e o diálogo com a sociedade e com o estado;
- Viabilizar a aproximação entre Psicólogos(as) recém-formados(as) e experientes.
- Reestruturar estratégias de ação no que se refere à
orientação e fiscalização;
- Estimular o empreendedorismo do(a) Psicólogo(a) paranaense.
Conheça nossas propostas de ação no site www.tempodedialogo.com.br e em nossa página no facebook: facebook.com/tempodedialogo
Do Psicólogo, esperamos a construção conjunta para
que possamos oferecer subsídios relevantes para o exercício profissional.
Com a sociedade, esperamos contribuir com a problematização do debate sobre temas, bem como para o delineamento de novas estratégias de atenção, do acesso às
políticas públicas e exercício à cidadania.
FAÇA PARTE DESTE TEMPO DE DIÁLOGO!
VOTE CHAPA 11, VOTE CHAPA É TEMPO DE
DIÁLOGO.
Conheça o site - tempodedialogo.com.br
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chapas eleições 2013 CRP-PR
Chapa 12 - Conexão em rede

Caros colegas,
Vivemos um momento em que as tensões do dia a dia
se sobrepõem à nossa necessidade de paz e tranquilidade
para uma vida emocionalmente saudável. E isso faz com
que nós nos posicionemos de maneira a transformar a Psicologia em protagonista de várias frentes, contribuindo
para a diminuição dos problemas sociais e individuais dos
cidadãos. Protagonista é aquele que combate na primeira
fila, que abre caminho e vence distâncias ainda não percorridas. E a Psicologia pode e deve assumir para si essa
função, pois tem recursos para colaborar com os indivíduos ou grupos a compreenderem e encontrarem soluções
para as dificuldades que vive a sociedade atual. Mais que
isso, a Psicologia, por meio de cada profissional, poderá
colaborar com a construção de estratégias para a prevenção de muitas dessas dificuldades. É com essa proposta,
de tornar a Psicologia protagonista das lutas de nosso
tempo, que nos apresentamos como uma das chapas que
concorrem às eleições do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, gestão 2013/2016.

Eleição: propostas, debates
e envolvimento
Nessa eleição, o CRP-PR tem o privilégio de contar com
duas chapas concorrentes. Tal situação provoca debates
e o envolvimento de um número maior de pessoas que
compõem, colaboram ou apoiam cada chapa, criando
uma necessidade ainda maior dos Psicólogos do Paraná se
informarem para bem votar.
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As nossas ideias envolvem três núcleos: conexão dos
profissionais, da Psicologia e da sociedade. CONEXÃO remete à ligação, a vínculo. E pretendemos que
os Psicólogos estejam vinculados entre si, em prol de
sua própria profissão, da Psicologia e da sociedade.
Mas, também, é nosso objetivo fazer com que a Psicologia esteja vinculada à busca de soluções para os
problemas de nosso tempo, estando à frente das batalhas. Assim, não será possível, por exemplo, ficarmos
assistindo às discussões sobre políticas públicas, sem
nos envolvermos direta e efetivamente nesse debate. Da
mesma forma, não podemos ficar aguardando que outros debatam e decidam sobre temas relevantes para a
sociedade, como sobre a redução da maioridade penal
ou da situação da criminalidade no país, sem trazer à
pauta o conhecimento e os argumentos da Psicologia
enquanto ciência, para que se compreenda e se decida
sobre temas tão relevantes.
Não podemos esquecer que para uma atuação de qualidade, também serão necessárias boas condições de trabalho. Assim, há a necessidade de reivindicarmos, por
exemplo, espaços adequados para a atuação do Psicólogo,
com acesso a recursos técnicos e cursos de capacitação e/
ou atualização, além de salário digno e compatível com
suas responsabilidades. Defendemos as 30 horas semanais
como jornada que possibilita essa qualidade no trabalho,
que torna viável ao profissional dedicar parte de seu tempo ao seu aperfeiçoamento, reconhecendo que a atuação
do Psicólogo implica em desgaste emocional prejudicial à
sua própria saúde.

Chapa que envolve profissionais com o mais variado
grau de experiência
Nosso grupo é formado por 26 componentes, que você
poderá conhecer através de nossa Fan Page, no Facebook.
São pessoas que estão presentes nas mais diversas áreas da
Psicologia e das mais diversas linhas teóricas. Pessoas que
atuam como funcionários públicos, trabalhadores de empresas e autônomos e que atendem a todas as faixas etárias
e as mais diversas problemáticas. Muitos deles são experientes em políticas públicas. Além disso, nossos colegas
de chapa têm o mais variado grau de experiência nas lutas
pela profissão, pela Psicologia e pela sociedade, desde os
que acabam de colar grau até os com número de inscrição
com três dígitos. Vale conferir!

Uma proposta de colaboração mútua e constante
E por que EM REDE? Porque para viabilizar tantos projetos é necessário o empenho de cada Psicólogo.
Outra proposta da chapa CONEXÃO EM REDE será
prestar informações, de forma clara e objetiva, sobre as
finanças do CRP. Assim, dados sobre arrecadações e gastos serão disponibilizados no site para os Psicólogos e a
população em geral, bem como se buscará esclarecer os
mecanismos que regem a vida financeira de um Conselho
Regional de Psicologia, como ocorre a forma de distribuição da arrecadação entre o CFP e os regionais ou como
o CRP-PR fará o repasse de valores para as subsedes e
representações setoriais.
As comissões também receberão um impulso para sua
formação e desenvolvimento, pois entendemos que o
Conselho é o espaço do Psicólogo, lugar para ser frequentado e explorado enquanto recurso para o desenvolvimento da Psicologia e da profissão. Assim, todo
Psicólogo será bem-vindo para propor a abertura ou reabertura de uma comissão temática ou para integrar uma
comissão já existente. A Psicologia tem muitas frentes
e precisamos debater e defender nossa participação em
cada uma delas.

Comunicação inteligente,
econômica e eficaz
A CONEXÃO EM REDE pretende viabilizar, de diferentes formas, a integração entre todos os envolvidos
com a Psicologia: a comunicação é uma delas. Temos
como projeto desenvolver um sistema de comunicação

entre o CRP e os Psicólogos e entre estes e a sociedade que seja moderno, apto a produzir e transmitir as
informações na rapidez da comunicação digital. E essa
interação já pode ser vista em nossa Fan Page, onde propomos diversas pesquisas de opinião, promovendo essa
troca entre você, Psicólogo, e a chapa CONEXÃO EM
REDE. Mas a reformulação da comunicação não se reduz a esse aspecto: está entre nossas propostas para a
gestão, a criação de uma WebTV e de um WebRádio
que funcionarão várias horas por dia, possibilitando a
qualquer pessoa acessá-los e conhecer matérias debatidas
por Psicólogos ou entre Psicólogos e outros profissionais
que tenham interesse para a categoria e a sociedade. Assim, por exemplo, teremos espaço para debater e esclarecer os cidadãos sobre medicalização da população, políticas públicas de atendimento a dependentes químicos,
Ato Médico e Direitos Humanos, principalmente das
populações discriminadas.

A participação dos colegas
de todo o Paraná
Ainda como forma de viabilizar a participação e inclusão
de todos os Psicólogos na gestão 2013/2016, a CONEXÃO EM REDE foi composta com diferentes colegas de
todo o Paraná, como se poderá observar na relação de seus
integrantes já publicada em nossa Fan Page. Compõem a
chapa candidatos a conselheiros de Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, Londrina, Morretes e São Mateus do
Sul, inclusive compondo a diretoria. Dessa forma, entendemos que as reivindicações dos Psicólogos de qualquer
parte do Estado serão trazidas diretamente para a discussão da gestão com maior rapidez e agilidade. Mas, não só
isso, a resposta efetiva a esses anseios chegarão de forma
quase que imediata ao Psicólogo do interior. Além disso,
outras propostas visam a interiorização como a criação
da subsede de Foz do Iguaçu, quando o número de Psicólogos daquele setorial for de 500 profissionais ativos e
a descentralização financeira de parte da arrecadação dos
setoriais e subsedes.
É com esse ideal de CONTATO – AÇÃO – REDE que
apresentamos, em linhas gerais, as propostas da chapa
CONEXÃO EM REDE. Queremos que você, Psicólogo,
traga suas ideias, seus sonhos, para que possamos fazer da
Psicologia uma profissão forte, protagonista das lutas de
nosso tempo. Dê sua opinião, envie sua sugestão. Venha
conectar-se nessa rede! Participe!
www.facebook.com/conexaoemrede2013
www.conexaoemrede.wordpress.com
conexaoemrede2013@gmail.com
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Eleições CFP 2013:
saiba como votar
Nos dias 26 e 27 de agosto, acontecem as eleições para
a próxima gestão do CFP que, pela primeira vez, trazem
a opção do voto on-line, uma tentativa de aproximar o
eleitor de todo o processo eleitoral, ampliando a acessibilidade de Psicólogos e Psicólogas de forma gradativa.
O voto pela internet será disponibilizado em diversos pontos do país. Para saber se a sua região terá voto on-line,
acesse o site www.eleicoespsicologia.cfp.org.br e confira a
relação de cidades do seu Estado. Seja pelo seu computador
pessoal ou por meio de postos de votação instalados na zona
eleitoral mais próxima, você poderá votar via internet se sua
cidade se encontra num raio de 50 quilômetros da sede, das
subsedes ou das seções do seu CRP.
No portal, você também pode conferir o passo a passo sobre como votar pela internet. Mas caso sua cidade não faça
parte do novo sistema, você ainda assim pode participar
das eleições por meio do voto por correspondência.

24 contato

Confira quais são as chapas que concorrem às eleições
2013 do CFP:
- Chapa 21 – Renovação: Compromisso com a Profissão
- Chapa 22 – Fortalecer a Profissão
- Chapa 23 – Pra Cuidar da Profissão
Mas não se esqueça de que, para votar, seus dados devem
estar atualizados! Para aqueles que votarão por correspondência, a atualização de endereço é fundamental para
garantir o recebimento da carta-voto. Já para os que votarão na modalidade on-line, será preciso gerar uma senha
no site, que só poderá ser emitida se os dados estiverem
absolutamente corretos.
Veja como fazer a atualização aqui:
http://cadastro.cfp.org.br/cfp/.

PARA O
Garanta sua participação no processo eleitoral
Atualize seus dados no site: cadastro.cfp.org.br/recadastramento
Dúvidas sobre o processo eleitoral: ligue para 0800 6440175 das

9h às 17h. Entre em contato com seu CRP:

Vote em: eleicoespsicologia.cfp.org.br
voto pela internet: 26/08 e 27/08/13
voto no posto de votação: 27/08/13 das 08h às 17h
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A conjugação da prática da
psicoterapia com a dramaturgia cinematográfica
1. Apresentação

E

ste texto é um escrito sobre a conjugação das atividades de psicoterapia com a dramaturgia cinematográfica. Tem a intenção de servir de subsídio para
a atividade de divulgação desta conjugação. Estas
divulgações se realizarão em instituições que propagam
o saber psicológico coerente com o paradigma holístico e
transdisciplinar.
A prática da psicoterapia a que se faz referência neste trabalho foi realizada em um serviço público estadual de
saúde mental, o Centro Psiquiátrico Metropolitano doravante (COM) na cidade de Curitiba (PR). Esta mesma
prática consolidou-se como saber constituído dentro de
um curso de especialização junto á Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), no ano de 2006, e
teve como referencial teórico básico a visão da Psicologia
Analítica de Carl Gustav Jung. Esta monografia teve a
denominação de “Sincronicidade e depressão”.
A dramaturgia cinematográfica que teve laços massivos
de semelhanças com esta prática clínica denomina-se
“premonições”. Infelizmente usa-se para este filme uma
denominação que os coloca junto às séries de terror e suspense, porém, ele se encaixa mais no gênero de dramas. O
filme, realizado em 2007, foi produzido pela Metro-Goldwyn-Mayer Picture com a direção de Mennam Yapo
e a participação de Sandra Bullock, Julian McMahon e
outros atores. O ano de produção em 2007 é, portanto,
um ano após a produção teórica da pesquisa acima citada.
Esta conjugação seria um ato sincrônico?
Portanto, como escreve Dulcinéia Monteiro (2012.p.9):
“Constatamos que a atividade clínica, assim como os filmes, se coloca como recursos técnicos de grande valor que
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nos falam à alma, vão ao recôndito de nós mesmos. Portanto, são eficazes recursos na amplificação da consciência”.

2. Prática da psicoterapia e
sua consequente referência
(defesa) teórica
No Centro Psiquiátrico Metropolitano onde foram
atendidas as pessoas com quadro depressivo que gerou o
trabalho de “Sincronicidade e depressão” havia, no mês
julho de 2005, uma prevalência de 26% desta vivência
de humor na totalidade das patologias atendidas.
Apenas com a Psicologia analítica delineada por Carl G.
Jung, a teoria trazer um modelo mais abrangente, inovador e saudável do processo de adoecimento, foi possível dar respostas às experiências transpessoais vividas
por aqueles pessoas em depressão. Pois, além de respeitar
os fatores etiológicos ou lineares (fases oral, anal fálica
- Édipo) e reconhecer os fatores circulares (funções materna, paterna, rede e coalizões) como querem os sistêmicos, esta teoria explica as experiências acausais (sincronismos). Isto podendo ser no campo imaginal, dos
símbolos. Acrescenta assim, o pensamento teleológico
(arquétipos) no qual as causas finais também influenciam o comportamento. Para esta visão ser integral, a
pessoa humana com sintomas é entendida como tendo
uma saída. Os sintomas são saídas engendradas pelo self
(si mesmo) para fazer o ser humano defrontar-se com sua
subjetividade mais sublime.
Em “Transformações da Libido”, Jung (1986, p.156)
mostra que em nossa sociedade ocidental houve um
abortamento e descaracterização dos rituais. Informa-nos, então, a importância dos mitos e ritos para a saúde
mental. No Volume V, no tema o Sacrifício, Carl Jung
(1986, p.300) detalha a questão da depressão como um

movimento compensatório e regressivo da psique a nível
inconsciente, mas que deve torna-se consciente posteriormente e com plenitude.

unificado em que sujeito e objeto são fundamentalmente um só... (é unus mundos, termo latino para
mundo único)”.

O conceito de “Sincronicidade” é publicado por Jung
em 1952 junto com o físico Wolfang Pauli. Assim escreveu Jung (1984, p.22) em “Sincronicidade: um princípio de conexões acausais”. E “...os acontecimentos sincronísticos repousam na simultaneidade de dois estados
psíquicos diferentes”. Um é normal, provável (quer dizer pode ser explicado casualmente) e outro, isto não
pode ser derivado do primeiro. “Um conteúdo inesperado, que esta ligado diretamente ou indiretamente a um
acontecimento objetivo exterior coincide como estado
psíquico ordinário: isto é que chamo sincronicidade”.

Casos clínicos. Apresentam-se três das totalidades de casos clínicos atendidos em psicoterapia.

Segundo Robert Hopcke (2011, p.85), este conceito o
mais original e difícil de ser entendido.
O psicanalista Carlos Amadeu B. Byinton (1996, p.185)
relaciona a sincronicidade com o dinamismo e o arquétipo de alteridade escrevendo que: “A igualdade dos opostos é misteriosa... busca integrar todas as manifestações
de um símbolo (...) e opera simultaneamente dentro da
magia (subjetivo) da causalidade (probabilidade) e da sincronicidade (a consequência de todos os atores reunidos
naquele instante)”.
A diminuição de nível mental “abaissement du nivel
mental”, segundo Pierre Janet, pela entrada nos inconscientes pessoais e coletivos diz Jung, leva a psique a um
nível psicóide no qual não há diferenciação de opostos,
separação entre eu e outro, arquétipo e instinto e entre
mente e matéria.
Escreve Robert H. Hopcke (2011, p.85) que “a sincronicidade exige que se considere o mundo um campo

1º Caso. R.M.S. 38 anos, feminino, CID 10. F 32.0,
ou seja, depressão há seis anos, o filho resolve visitar o
amigo que mora perto das cavas do rio Iguaçu. Imagem
em sua cabeça do afogamento do filho. Filho afoga-se.
Recrimina-se e não se perdoa, pois alega que sabia o que
ia acontecer.
2º Caso. S.A.M.C. 35 anos, feminino. CID F 32.2. Medicada com Tofranil. Dois meses de psicoterapia semanal
relata sonho de que ex-patroa morreria. Filho de ex-patroa
também tem mesmo sonho. Patroa, esposo e filho morrem em desmoronamento em Guaratuba.
3º Caso. R. F. C. 47 anos, feminino, negra, evangélica,
casada, 2º grau. CID 10. F 32.0, ou seja, depressiva, esposo alcoólatra. Sem acompanhamento psiquiátrico, filhos menores sendo atendidos no setor infantil do CPM.
Depressão com início há seis anos. Seis meses antes seu
filho dizia que ia morrer. Dois meses depois do anúncio
de seu filho, ela teve um sonho que filho era morto por
caminhão. Filho tinha medo de carreta grande. O fato
aconteceu com caminhão que se desgovernou, quebrou o
muro de usa casa e filho morreu.

3. Produção cinematográfica
– Premonições
Vivendo alguns problemas em seu casamento, a dona
de casa Linda Hanson (Sandra Bullock) acredita que se
mudar para um novo endereço a vida de família será
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mais tranquila. Ao mesmo tempo em que aparenta uma
pessoa feliz, vive a luta com o uso/abstinência de remédios (Litium) e o médico psiquiatra Dr. Norman Roth.
É uma vida aparentemente perfeita, até que um dia recebe a notícia de que seu marido Jim (Julian McMahon)
morreu em um acidente de carro. Após o trauma da perda do esposo, ela vai descansar para se preparar para o
dia seguinte. Porém, ao acordar descobre que Jim está
vivo e age como se nada tivesse acontecido. Ela pensa ter sido um pesadelo, mas, no outro dia, seu marido
está morto novamente. A única diferença é que Bridgette (Courtney Taylor Burness), sua filha mais velha, está
com cicatrizes horríveis no rosto, que Linda não tem a
menor ideia de como surgiram. Tem também a intuição
do adultério do esposo e obtém a confissão da suposta
amante. É então que ela percebe que está vivendo os dias
fora de ordem e, enquanto tenta entender esse fenômeno
que lhe aflige, descobre que sua vida não era tão perfeita quanto imaginava. Passa a duvidar de sua própria
sanidade mental. Procura o Padre Kennedy (Jude Ciccoella) que lhe fala de premonições ao redor da história
e também fala da personalidade dos ímpios (pessoa sem
sentido na vida). A mãe de Linda, achando que a filha
está em trauma resolve interná-la no hospital psiquiátrico, mas quando Linda acorda no dia seguinte percebe
que está em casa. Linda acha também que as premonições, na verdade, podem ajudar a mudar seu próprio
destino. Luta para evitar a fatalidade sobre a falência do
casamento e a morte do esposo. Agora, Linda tem uma
angustiante escolha a fazer: salvar a vida do marido e
seu casamento ou deixá-lo morrer e começar uma vida
nova sem ele.
Gênero: Drama - Nacionalidade: USA – Duração: 110
minutos – Classificação: 12 anos – Linda Hanson (artista principal): Sandra Bullock – Jim (esposo): Julian
McMahon – Bridgett (filha): Courtney Taylor Burness
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– Padre Kennedy: Jude Ciccoella – Dr. Norman Roth:
Peter Stormare.
Em alguns momentos aparecem críticas de roteiro mal
elaborado e enredo confuso.
O filme Premonições nasceu da dúvida do produtor Sunnil
Perkash sobre como ele reagiria se descobrisse que alguém
muito importante morreu, mas se no dia seguinte encontra-se a pessoa viva. Então ele passou a ideia ao roteirista Bill
Kelly que desenvolveu o resto da história. Porém, para não
prejudicar o trabalho dos atores, as cenas não foram feitas
na ordem cronológica, mas na ordem em que iria aparecer
no filme, o que demandou mais tempo, mas facilitou sua
interpretação, principalmente de Sandra Bullock.

4. Conclusão
Existe uma semelhança entre as situações de vida da
personagem Linda Hanson e os atores coadjuvantes
com os clientes de psicoterapia do CPM. Tendo em vista a centração de uma parcela da população em geral
e, dos profissionais de ciências humanas no paradigma
Cartesiano-Newtoniano, ou seja, da racionalidade, os
cientistas do novo paradigma têm que ressaltar esta semelhança. As semelhanças ocorrem nas seguintes áreas:
- A clareza de que vivia tanto a personagem quanto os
clientes de um quadro depressivo;
- O desajustamento conjugal;
- A procura e o receio por uma ajuda profissional e consequente tratamento medicamentoso e psicoterápico;
- A (suposta) internação da personagem e a ocorrência de
internação das clientes de quadro depressivo;

- A ajuda do clero com explicações que beiram a teorização da Psicologia analítica;
- As experiências sincrônicas de Linda (morte do esposo,
acidente da filha e traição) e as vivências sincrônicas das
pessoas em tratamento psicoterápico;
- A tentativa de mudar o destino.
Sendo assim, estas conjugações fortalecem uma prática
do paradigma emergente e são dignas de serem comunicada a comunidade cientifica. •
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Glossário de termos
Acausais: Princípio alternativo a causalidade. Não causal. Significativo. Básico na sincronicidade.
Alma: Para Jung sinônimo de psique.
Alteridade: Daquilo que é outro, distinto. Relação com
outrem.
Etiológicos: Estudo das causas.
Holístico: Do grego: holos. Todo.
Paradigma: Modelo, norma, exemplo, padrão.
Psicóide: Nivel inacessível ao consciente em comum com
o mundo orgânico numa conexão mente-corpo.
Self ou si-mesmo: Arquétipo de totalidade e centro regulador da psique. Vivenciado como transpessoal.
Sincronicidade: Ocorrência de modo coincidente, no
tempo e no espaço, de vivências que, embora nem sempre
obedeçam as leis da causalidade, estabelecem conexões
significativas do ponto de vista psicológico.
Teleológic: Propósito final implícito na origem de cada
organismo.
Endereço virtual: vasco.carneiro.sf@hotmail.com
* Mestre em Saúde da Família. UNIVALI. 2010 - Itajaí - SC.
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colunaCPOT

O papel da Psicologia nas
organizações

A

s ocupações, o contexto do trabalho e a relação do
indivíduo com o trabalho mudaram e a configuração da Psicologia Organizacional e do Trabalho
(POT) ainda apresenta a necessidade de avançar
nos estudos e nas práticas da área. Esse é um campo de atuação complexo, que envolve o indivíduo, a organização e a
gestão de pessoas, o que requer uma formação coerente e
consistente do profissional da Psicologia.
Para estimular a discussão sobre esse assunto, a Comissão
de Psicologia Organizacional e do Trabalho apresenta, nessa
edição, uma entrevista com a Psicóloga Maria Júlia Trevizan
(CRP-08/00001).
1) Quais alterações significativas você pontua na Psicologia Organizacional e do Trabalho desde seu início no
Brasil?
De um início restrito ao recrutamento e seleção e eventual
treinamento em nível operacional, o Psicólogo organizacional e do trabalho ampliou significativamente seu leque de
atuação dentro das organizações. Não é só em amplitude de
atividades, mas também a profundidade de sua atuação que
tem evoluído significativamente. Ao fazer o seu trabalho, o
Psicólogo vem mostrando que sua atuação traz resultados
para a empresa e a melhora da produtividade é consequência
de pessoas bem alocadas, integradas e motivadas.
Em uma análise, mesmo que rápida, das práticas encontradas na relação das Melhores Empresas para se Trabalhar, publicada anualmente nos veículos de comunicação, vê-se que
estas têm Psicólogos e trabalhos que consideram o trabalhador como um ser humano integral e que busca no trabalho
uma realização pessoal e profissional. Quem melhor do que
um Psicólogo bem formado e bem preparado para entender
o que isso representa?
2) Como você percebe o campo atualmente?
Com muitas oportunidades para a nossa área. Mas a Psicologia e cada um dos Psicólogos têm que saber abrir esse espaço,
mostrar ao empresário que pode atuar muito além do recrutamento e seleção, que a intervenção na saúde da organização
é uma atuação para a qual está habilitado. O empresário é
um parceiro do negócio da empresa e as atuações dele visam
um indivíduo integrado e com saúde e, como consequência,
o retorno será uma empresa mais produtiva.
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3) Quais expectativas você tem para essa área da Psicologia nos próximos anos?
As dificuldades que vivemos na sociedade atual, a transformação das relações familiares, os novos modelos de família
com os quais convivemos, as mudanças nos papéis de homem, mulher e de pai e mãe, as novas formas de identificação e relacionamento sexual, a grave questão social e de saúde
pública gerada pelas drogas no âmbito da sociedade como
um todo, mas principalmente no seio familiar, a evolução
tecnológica e suas exigências, além de questões econômicas
são inquietações sérias e que impactam na vida organizacional e no trabalho. Como lidar com isso tudo? Quem pode
ajudar a minimizar os problemas gerados por essas questões?
Quem pode apoiar e criar soluções para que o impacto na
saúde do indivíduo e da organização seja reduzido?
Como resposta a estas sérias questões do mundo moderno,
se não pode dar uma solução definitiva, pelo menos o Psicólogo tem a melhor condição de intervenção na busca do
equilíbrio e reequilíbrio dos atores envolvidos. E as organizações estão contratando Psicólogos também para esta atuação. Como as dificuldades estão numa crescente, a demanda
por nossa atuação vem acontecendo.
4) O que você gostaria de transmitir aos profissionais
que atuam ou pensam em ingressar na área?
A tarefa é imensa, mas só será impossível para quem não se
preparar adequadamente. Por isto, preparem-se!
A preparação não é só na área específica da Psicologia, mas
em áreas afins. Por isso é necessário adquirir conhecimentos
em administração para falar e entender a linguagem do empresário e os negócios da empresa, para que em uma reunião
estratégica possa sentar ao lado de gerentes de outras áreas
e avaliar as possíveis consequências de uma decisão e poder manifestar seu pensamento e levá-los a considerar que
as decisões ali tomadas também podem impactar. Conhecimentos das ciências sociais, dentre outras como um todo
também são bem-vindas, pois ajudam a entender que a organização não está isolada da sociedade. Muito pelo contrário:
é um reflexo do que nela acontece.
Ou seja, a formação do Psicólogo é o núcleo, o centro, mas
deve agregar conhecimento de outras áreas para uma atuação mais plena. •

psicólogodaSilva
Tonio Luna

Mercado Municipal

C

aminhar pelo mercado municipal de Curitiba em
um dia de semana pela manhã tem lá sua graça. Todas as pessoas parecem que se conhecem
e, em um momento ou outro, vão tomar café na
Letícia. Eu também vou. Mal consigo ler as colunas do
jornal entre os goles de café. Na mesa ao lado, um menino
rindo para seu chocolate com chantilly. Em minha mesa
também. Na outra um casal discutindo uma coreografia.
Mas lá perto do meio dia chegam os corpos perdidos de
suas almas e a leveza do mercado ligeiramente desaparece.
A pressa e a sensação de que os outros estão lhes atrapalhando a vida, transformam aquela parte do mercado em
fumaça de madeira ruim. Os trabalhadores dali já não
esboçam sorrisos. Ali no setor de orgânicos, naquela hora,
vagam algumas almas estranhas. Em se conseguindo não
entrar no clima de angústia travestida de proficiência laboral, o que é fácil, pode se observar as prateleiras com as
mais novas e coloridas frutas orgânicas da moda. Adoro

entrar naquelas lojas e perguntar qual frutinha chinesa
vai salvar minha alma. Comprei, é claro, uma vermelha,
sem qualquer saudação à Coreia do Norte. Pessoas e lugares são coisas a se cuidar.
Por esses dias conversei com a Louise, Psicóloga recém-formada, que deixou sua cidade para crescer em Curitiba
e enfrenta as dores da partida. Lembrei de quando fui-me
embora para o Rio de Janeiro e vi, pela primeira vez, um
aparelho indicando quarenta e dois graus de temperatura.
Um ritual de passagem e cozimento cerebral. Louise, aqui
em Curitiba, tem o mercado municipal, onde passa a Rua
da Carioca bem ali no meio. Esta rua passa no meio de
todos os lugares, sempre.
* Lembrei da música "Feminina", da parte que diz “Então
me ilumina, me diz como é que termina? - Termina na
hora de recomeçar...“
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Sindypsi-PR e suas novas
políticas de comunicação
O Sindicato dos Psicólogos do Paraná atualizou suas
políticas de comunicação para facilitar o acesso dos profissionais a notícias e ações importantes para a categoria
dos Psicólogos e promover sua interação nas atividades.
Recentemente, o Sindicato promoveu atualizações em
seu site – www.sindypsipr.com.br – criando espaços mais
interativos e permitindo assim melhor comunicação com
Conheça os novos Diretores do SindyPsi
Gestão 2013-2016
Presidente
Thiago Bagatin • (CRP-08/14425)

Vice-Presidente
Renata Jacintho Siqueira de Moraes • (CRP-08/15962)

1ª Secretária
Marilda Liliane Urso • (CRP-08/02398)

2ª Secretária
Luciana Maísa da Silva Sydor • (CRP-08/10317)

1ª Tesoureira
Rafaela Mayer de Moraes • (CRP-08/14068)

2º Tesoureiro
Régis Lisboa • (CRP-08/14427)

Conselheiros Fiscais
Dayse Fabiana Tonial • (CRP-08/12163)
Vanessa Aparecida Barbieri • (CRP-08/11208)
Marly Terezinha Perrelli • (CRP-08/04561)

Suplentes
Crisfanny Souza Soares • (CRP-08/15493)
Cristiane Maria Dierka • (CRP-08/1089)
Mara Julci Kamaroski Baran • (CRP-08/02832)
Daniele Jasniewski • (CRP-08/12483)
Edilaine Cristina Hudzinski • (CRP-08/15012)
Marcio Jair Possan • (CRP-08/11702)

Sindicato dos Psicólogos
no Estado do Paraná
Rua Dr. Muricy, 390 – Conj. 201 – Centro
Curitiba/PR - 80.010-120
Fone: (41) 3224-4658 - Fax: (41) 3224-4658
E-mail: sindypsipr@sindypsipr.com.br
www.sindypsipr.com.br

os filiados. As notícias sobre o Sindypsi-PR e assuntos relacionados à atividade profissional e lutas dos Psicólogos
enquanto classe são divulgadas no site, havendo o espaço
também para os interessados cadastrarem-se para receber
uma newsletter mensal. O sindicato criou também sua
página no Facebook, possibilitando mais um canal de
comunicação interativo com os profissionais e estudantes. Além da comunicação virtual, está em produção pelo
Sindicato o informativo impresso, que terá a periodicidade bimestral.
Estas novidades na comunicação têm o propósito de aproximar o diálogo entre os Psicólogos e estudantes de Psicologia com as lutas do Sindicato. Neste sentido, outras ações
estão em prática, como o resgate de Grupos de Trabalho
para a luta em diferentes campos. Entre eles existem o Grupo de Trabalho do Piso Salarial - que discute a construção
de um projeto de lei para fixar um piso salarial regional e
diminuir a jornada de trabalho para 30 horas semanais e o Grupo de Trabalho de Psicologia e Questões LGBT,
que busca a partilha de conhecimentos e experiências sobre intervenções em Psicologia relacionadas à diversidade e
orientação sexual e desenvolve ações que capacitem os Psicólogos a enfrentarem a LGBTfobia e o machismo em sua
profissão. As datas das reuniões desses Grupos de Trabalho
são divulgadas na agenda presente no site do Sindicato.
Dentro desta nova política de comunicação, as lutas em
articulação com movimentos sociais têm sido divulgadas.
Entre os temas de destaque recentemente divulgados pelo
Sindypsi-PR esteve a Luta Antimanicomial, com atividades desenvolvidas para cobrar do Estado e conscientizar
a população para a prática de um acolhimento baseado
nos direitos humanos. O Sindicato também tem noticiado sua participação em eventos, como o Fórum sobre
Medicalização da Educação e da Sociedade, em que foi
signatário do Manifesto de criação do fórum e com uma
representante na mesa executiva no Núcleo de Curitiba.
Estas ferramentas de comunicação são os meios oficiais
de comunicação do Sindypsi-PR. Havendo comunicados,
estes serão sempre publicadas nestes meios para conhecimento dos filiados.
Acompanhe o Sindypsi-PR:
www.sindypsipr.com.br
facebook.com/sindypsi

contatoagendaCuritiba
TCC – MÓDULO IIII (TERAPIA COGNITIVOCOMPORTAMENTAL PARA TRANSTORNOS
ALIMENTARES E OBESIDADE)
Promovido por: Psicom Saúde Integral CRP-PJ- 08/00467
Data: 10/08 das 9h às 18h
Local: Av. República Argentina, 665, conj. 701 - Água Verde.
Curitiba (PR)
Inscrições e informações: até 07/08 pelo site ou na
recepção / (41) 3387-8654 / (41) 3243-8654 / (41) 9108-4243 /
paulopenha@psiccom.comeducacao@psiccom.com /
www.psiccom.com

CURSO DE TÉCNICAS E RECURSOS NA
PSICOTERAPIA
Promovido por: INTERCEF – Instituto de Terapia e Centro de
Estudos da Família (CRP-PR-PJ: 00215)
Data: início 16 de agosto de 2013 e término em julho de 2014 Uma sexta-feira por mês das 08h30 às 12h e das 14h às 17h30
Local: Rua Tapajós, 577 – Curitiba (PR)
Inscrições e informações: No INTERCEF ou CEF / (41)
3338.8855 / intercef@intercef.com.br

CRIANÇAS NA PSICOTERAPIA
Promovido por: Psic. Célia R. N. Holzmann (CRP-08/01204)
e Psic. Priscila F. Andriguetto (CRP-08/07862)
Data: 17/08/2013 às 8h30
Local: R. Mal. Deodoro, 1645 - Alto da XV. Curitiba (PR)
Inscrições e informações: priscila@melrito.com.br / (41)
3283-6283 / (41) 9982-8511

I CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA &
FENOMENOLOGIA - III CONGRESSO SUL BRASILEIRO
DE FENOMENOLOGIA - III CONGRESSO BRASILEIRO DE
ESTUDOS FENOMENOLÓGICOS
Promovido por: Laboratório de Fenomenologia e
Subjetividade (LabFeno) do Departamento de Psicologia da UFPR
Data: de 12 a 14 de agosto de 2013 (segunda a quarta)
Local: Campus central da UFPR em Curitiba (PR)
Inscrições e informações: nedhu@ufpr.br / http://
www.humanas.ufpr.br/portal/fenomenologia
labfeno@gmail.com /

OBESIDADE E AVALIAÇÃO BARIÁTRICA - SEGUNDO
MÓDULO: O OLHAR MULTIDISCIPLINAR NAS
QUESTÕES DA OBESIDADE E NO TRATAMENTO
CIRÚRGICO
Promovido por: Deuza Maria de Avellar- (CRP-08/05996)
Data: 23, 24 e 25 de agosto de 2013
Local: Rua São Sebastião, 420- Ahú. Curitiba (PR)
Inscrições e informações: julianapiovezana@gmail.com

CAPACITAÇÃO: CUIDADO DA FAMÍLIA NA ÁREA DA
SAÚDE EAD
Promovido por: Pós-Graduação: Instituto da Família – FTSA
(CRP-PJ 08/00440) Reconhecimento MEC e ABRATEF
Local: Rua Martinho Lutero, 277 - Gleba Palhano. Londrina (PR)
Inscrições e mais informações: www.ftsa.edu.br/ifamilia /
ifamilia@ftsa.edu.br / (43) 3371-0200

classificados - Sublocações
Locação de salas – Ahú, Curitiba (PR)

Sublocação de salas – Centro, Curitiba (PR)

Toda a infraestrutura necessária para o seu funcionamento:
agendamento de consultas com recepcionista, internet wireless, amplo salão de cursos, ótima localização com fácil acesso e
estacionamento.
Endereço: Rua São Sebastião, 420 (próximo ao Centro Cívico), Ahú
Contato: contato@espacohummani.com.br / (41) 30199553, falar com Andrea Sternadt (CRP-08/05093)

Oferecemos consultórios para locação por períodos de 4 horas.
Ótima localização (próx. aos shoppings Crystal e Curitiba) em
prédio especializado na área da saúde com portaria 24h.
Endereço: Rua São Sebastião, 420 (próximo ao Centro Cívico), Ahú
Contato: ana_suy@yahoo.com.br / (41) 9138-9074 / (41)
3035-4038 (para recados)

Sublocação de salas – Batel, Curitiba (PR)

Subloca-se sala para profissionais de saúde em clínica de Psicologia com ótima localização e estrutura.
Endereço: Rua Francisco Rocha, 62 – Conj. 107 – 1º andar
(próximo à Praça do Japão)
Contato: (41) 3019-1588 / (41) 9612-6344 – Renata Quarezemin

Clínica Rama subloca salas para Psicólogo(a). Excelente localização e infraestrutura completa. Disponibilizam secretaria,
convênios e wireless.
Endereço: Rua Cel. Dulcídio, 216 – Batel (próximo à Praça da
Espanha)
Contato: espaco.rama@hotmail.com / (41) 3838-6178 /
(41) 3538-6178

Sublocação de salas – Batel, Curitiba (PR)

O prazo de envio de anúncios para a próxima edição da Revista
Contato encerra-se em 22/07/2013.
A solicitação de anúncios deve ser feita no link
Oportunidades – Divulgações via CRP-PR.

contato 33

inscrição CRP-PR
O CRP-PR dá boas-vindas aos novos inscritos
dos meses de abril e maio de 2013.

novosinscritos
Priscilla Aparecida de Carvalho CRP-08/19177
Francielly Gvisdala CRP-08/19178
Ceres de Oliveira Jendreieck CRP-08/19179
Renan Murillo Costa CRP-08/19180
Karen Christine Mitsue Ogassawara CRP-08/19181
Carlos Alberto Silvestre Inácio CRP-08/19182
Elisangela Regina Almeida CRP-08/19183
Jeferson Luiz Cochinski CRP-08/19184
Manoel Marcos dos Santos CRP-08/19185
Daniel Rubens Domingues CRP-08/19186
Fernanda Reddin Werka CRP-08/19187
Natasha Kurtzenbaum CRP-08/19188
Giselle Orlandini Antunes Ferreira Michna CRP-08/19189
Camila Mariana dos Santos CRP-08/19190
Tatiana Souza da Silva Medeiros CRP-08/19191
Fernanda Suemi Oda CRP-08/19192
Alisson Ferreira Lepienski CRP-08/19193
Debora Aparecida Rosa Mafra CRP-08/19194
Andressa Lopes dos Santos CRP-08/19195
Paola Gisela Carvalho Santos CRP-08/19196
Cassia Regina Luiz Sant'ana CRP-08/19197
Mariana de Oliveira Prochet CRP-08/19198
Angela Maria Zechim Luziano da Silva CRP-08/19199
Paulo Vicente da Silva Filho CRP-08/19200
Vanessa Damico CRP-08/19201
Alexsandra Silva de Oliveira CRP-08/19202
Fernanda Almagro Celes CRP-08/19203
Fabiana Ferreira CRP-08/19204
Marielli Reino Rossafa CRP-08/19205
Viviana Valeira Vieira CRP-08/19206
Dimara Marques Ribeiro CRP-08/19207
Eliane de Jesus Pinto CRP-08/19208
Marcia Wilkos CRP-08/19209
Luiz Fernando de Abreu Condessa CRP-08/19210
Alessandra Aparecida de Souza Menger CRP-08/19211
Lais Caroline Biernatski CRP-08/19212
Thamiris Christine Mendes CRP-08/19213
Bianca Von Holleben Pereira CRP-08/19214
Fernanda Miranda Cappelletti CRP-08/19215
Juliana Rachelle CRP-08/19216
Lais Alline Klauck CRP-08/19217
Dayane Nowakowski Machado CRP-08/19218
Fabiane Kravutschke Bogdanovicz CRP-08/19219
Daiane Cibele de Oliveira CRP-08/19220
Ana Cecilia Durigan CRP-08/19221
Cleverson Jansen dos Santos CRP-08/19222
Angelica Simoni Monsani CRP-08/19223
Eloise de Souza CRP-08/19224
Flavia dos Santos Dutra CRP-08/19225
Mayumi Nishi Loli CRP-08/19226
Patricia Silva Lucio CRP-08/19227
Livia Cristine Kunimatsu CRP-08/19228
Fernanda Bonilauri Xavier CRP-08/19229
Bruno Peres Oliveira CRP-08/19230
Luciana Midori Samezima da Silva CRP-08/19231
Derleia Zonta Exteckoetter CRP-08/19232
Marina Faria Hein CRP-08/19233

Lidia Cassiana Bencz Ricardo dos Santos CRP-08/19234
Giovana de Bassi CRP-08/19235
Iara Bastos Nazareno dos Anjos CRP-08/19237
Anna Luiza Veiga Gomes CRP-08/19238
Jose Dequech Neto CRP-08/19239
Brigida Carolina Haiduk CRP-08/19240
Luciana Chiapetti CRP-08/19241
Vanessa Galvão Amaral CRP-08/19242
Taiza Rossa CRP-08/19243
Bruna Vieira Ribeiro CRP-08/19244
Fabiele Schlittler CRP-08/19245
Rael Dill de Mello CRP-08/19246
Caroline Harder de Oliveira Miranda CRP-08/19247
Mariza das Graças Carraro CRP-08/19248
Leticia Mueller CRP-08/19249
Nicole Mara Dantas Mizanzuk CRP-08/19250
Geraldo Breus CRP-08/19251
Larissa Cristina Lubi Finck CRP-08/19252
Joziane Nunes Basso CRP-08/19253
Noliene da Silva CRP-08/19254
Aluana da Luz Ferreira dos Santos CRP-08/19255
Renata Ribeiro Costa Manzoni CRP-08/19256
Jamine Requi de Andrade CRP-08/19257
Andriele Caroline de Lima Litenski CRP-08/19258
Viviane Aparecida da Silva CRP-08/19259
Janaina Sampaio de Lima CRP-08/19260
Bruna Zolim Canali CRP-08/19261
Josiane Ferreira Zorzenon CRP-08/19262
Luciana Maria Figueiras CRP-08/19263
Rhagna Beatriz de Godoy Canuto Lemos CRP-08/19264
Larissa Servantes Queiroz Botelho CRP-08/19265
Juliane Cristina Pimenta Lopes CRP-08/19266
Amanda Cristiane de Almeida Correia CRP-08/19267
Marcia Cristina Petarnella CRP-08/19268
Renata Frossard Alcure CRP-08/19269
Wany Mayare Fabro de Mello CRP-08/19270
Vera Lucia Cury de Andrade CRP-08/19271
Ana Marisa Olinek Brautigam CRP-08/19272
Fernanda de Paula Barroso CRP-08/19273
Ione Machareth CRP-08/19274
Livia Tainan Nicolini Ruiz CRP-08/19275
Tatiana Virginia de Brito CRP-08/19276
Ariadne Alves França Moraes Guimarães Araujo CRP08/19277
Lucineia Baltazar da Luz CRP-08/19278
Thiago Miguel da Silva CRP-08/19116
Lorena Maira Ribeiro CRP-08/19279
Natalie Jacinto Borba CRP-08/19280
Livia Cabrera Galbiati CRP-08/19281
Daiane Teixeira Rodrigues CRP-08/19282
Priscila Duarte Moreira CRP-08/19283
Vera Lucia de Figueiredo Pires CRP-08/19284
Thais Karina Odpes CRP-08/19285
Aparecida Cristina Pereira Cardoso CRP-08/19286
Juliana Marques Garcia Ferreira CRP-08/19287
Denis de Freitas CRP-08/19288
Manuel Moacir de Farias Chaves Filho CRP-08/19289

Suzana Maria Lucas CRP-08/19290
Maira Calomeno Martini CRP-08/19291
Bruna Catarina Kikuchi Baena Schetino de Lima CRP08/19292
Liliane da Costa D`Ambros CRP-08/19293
Bruna Frogeri Fernandes CRP-08/19294
Lusiane Maria Macarini Braz Chaves CRP-08/19295
Tulio Marenda Garotti CRP-08/19305
Joscelina Pereira Sena Solovi CRP-08/19306
Julia Joergensen Schlemm CRP-08/19307
Jessica Regina Rabelo CRP-08/19310
Jeancarlo Faria Goba CRP-08/19308
Ewilson Jose Paredes CRP-08/19309
Carla Cristina de Macedo CRP-08/19326
Eliane Fernandes Gonçalves CRP-08/19327
Camila Rodal Silva CRP-08/19328
Wellington Fernandes CRP-08/19323
Ana Flavia Lopes Nogueira CRP-08/19324
Ana Paula dos Santos CRP-08/19325
Edilaine Camargo Santos Lauers CRP-08/19329
Aline Fernandes de Matto CRP-08/19330
Danielle Morais Pedroso da Silva CRP-08/19331
Renata Bûhrer CRP-08/19332
Milayni Angelica Macedo da Rosa CRP-08/19333
Kelly Regina Lorenzetti CRP-08/19334
Nayane Gonçalves dos Santos CRP-08/19335
Eloisa Maria Dagostin CRP-08/19336
Barbara Fernanda Batista dos Santos CRP-08/19337
Grasiely Sauthier CRP-08/19360
Alessandra Sant'Anna Bianchi CRP-08/19311
Natali Emilym dos Santos CRP-08/19312
Bruna Mara Pastre Herkert CRP-08/19313
Dalaty Daiane Gaspar Gomes CRP-08/19314
Mariah Daher Macedo de Carvalho CRP-08/19315
Dayane Cristina Ribeiro Pereira Picharski CRP-08/19316
Eduarda Lima Pacola CRP-08/19317
Ana Claudia Berehulka Sardinha CRP-08/19318
Stephanie Abrão Gorte CRP-08/19319
Solange Struwka CRP-08/19320
Tatiana Schultz Kapazi CRP-08/19321
Heula Cristina Paes de Souza Grandinetti CRP-08/19322
Alessandra Niedzieluk Ferreira CRP-08/19338
Stephanie Giselle Saba Siqueira CRP-08/19339
Lucy da Costa Neves CRP-08/19340
Andrea Pereira Franco CRP-08/19341
Karise Marina Haenisch CRP-08/19342
Belisa Rathunde CRP-08/19343
Debora Schwab Branco CRP-08/19344
Cristiani Aparecida da Silva Santos CRP-08/19345
Camila Gabriela dos Santos CRP-08/19346
Priscila Garcez Soares CRP-08/19347
Talita Cristina Silva Chaves de Jesus CRP-08/19348
Roseane Santos de Figueiredo Silva CRP-08/19349
Ana Beatriz de Almeida Fernandes CRP-08/19350
Tania Alves Nogueira CRP-08/19351
Simone Rodrigues da Silva Correa CRP-08/19352
Camila Cristina Weingartner CRP-08/19361

pessoajurídica (cadastro)
Associação Paranaense de Terapia Familiar – APRTF CRP-08/PJ-00808
W. J. Fantucci Clínica de Psicologia e Médica - ME CRP-08/PJ-00809
UB - Campo Real Educacional S.A. CRP-08/PJ-00816
Ana Carla Moura Donadio – ME CRP-08/PJ-00817
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João Claudio Willington - ME CRP-08/PJ-00818
WF Pastorio - Medicina e Psicologia de Trafego - MEPJ-00820
Sociedade Nossa Senhora das Graças PJ-00823

inscriçãoportransferência
Rosinei Correa Guedes CRP-08/19236
Adalberto Sabino CRP-08/19296
Fernanda Gabriel Marques CRP-08/19297
Ana Rita Bonfanti CRP-08/19298
Leonela Bonfanti CRP-08/19299
Cristiano Viana de Lima CRP-08/19300
Rozilene Aparecida Marchioni CRP-08/19301

Gabriela Barroso Betto Etcheverry CRP-08/19302
Jussara Aparecida Ricardo CRP-08/19303
Claudia Regina Zocal Mazza CRP-08/19304
Paula de Souza Cardoso CRP-08/19353
Marilia Domingues Barbosa Balbino CRP-08/19354
Adriana Vitor Porto CRP-08/19355
Bianca Teruko Higa CRP-08/19356

Fabiana Carmen de Carli
CRP-08/19357
Giusy Francine de Azevedo
Giglio CRP-08/19358
Wender Rafael dos Santos
CRP-08/19359

Elesiane Schneider CRP-08/12870
Matilde Maia dos Santos Pedroso CRP-08/15022
Meredy Ellen Custódio CRP-08/15181
Kelly Fernanda Barbosa Sampaio CRP-08/16378
João Perci Schiavon CRP-08/00893
Jurece de Oliveira Curupana CRP-08/05951
Suzana Aiko Harada Pereira CRP-08/10948
Estelita de Assis Macedo Couto CRP-08/15846
Rosilete do Rocio Bet Massuchetto CRP-08/02003
Josmeri do Nascimento CRP-08/02109
Debora Coelho Alves de Souza CRP-08/02519

Maria Thereza de Oliveira Bond CRP-08/03457
Teresa Cristina Manasses CRP-08/04862
Lilian de Fatima Taborda Ramos CRP-08/05021
Monnalisa de Fatima Schnaider CRP-08/08469
Jacqueline Cernach Madeira CRP-08/08994
Graciela Mendes de Castro CRP-08/12127
Luciana Cassarino Perez CRP-08/14035
Mariangela Gamba Maestri CRP-08/14128
Natalia Ladeira Ferreira da Silva CRP-08/14500
Gislene Schimuda CRP-08/15797

reativação
Celia Regina Martins Prandini CRP-08/04740
Jacqueline Borges dos Santos Keller CRP-08/07924
Marina Pinto de Paula CRP-08/10395
Michelle Pereira de Sousa CRP-08/10852
Rachel Autran Dourado e Souza CRP-08/10903
Marcia de Oliveira Araujo Batista CRP-08/11871
Eduardo de Souza Hashimoto CRP-08/14629
Schirley Heritt CRP-08/05532
Ana Paula Quessada CRP-08/06183
Marcia Umata Caldas CRP-08/09774
Elaine de Souza Fernandes CRP-08/10170

inscriçãosecundária
Silvia Nogueira Cordeiro CRP-08/IS-336

Marina Locatelli CRP-08/IS-337

reativaçãotransferência
Lisandra Koop de Oliveira CRP-08/12946
Luzinete Maria de Peder Souza CRP-08/05910

Rafaela Mezzomo CRP-08/15360
Renata Maciel de Freitas CRP 08/15290

registro
Lúdica Clínica de Psicologia Ltda. CRP-08/PJ-00810
Consultórios Integrados de Avaliação Médica e Psicológica Ltda. – ME CRP08/PJ-00811
Ética Clinica de Avaliação Psicológica e Médica Ltda. CRP-08/PJ-00812
Sitran Centro de Avaliação de Condutores Ltda. – ME CRP-08/PJ-00813
XDV Psicologia S/S CRP-08/PJ-00814

Clínica Psicológica Psicorpus Ltda. CRP-08/PJ-00815
MC Medicina e Psicologia de Trânsito S/S Ltda. – ME CRP-08/PJ-00819
Sarandi Clínica Médica e Psicológica Ltda. CRP-08/PJ-00821
Onix Clínica Médica e Psicológica S/S Ltda. – ME CRP-08/PJ-00822
Clínica de Psicologia Letícia E. Poletto Binsfeld Ltda.– ME CRP-08/PJ-00824

falecimento
Jacira Ribeiro Infante Vieira CRP-08/00644
Nielson Infante Vieira CRP-08/00677

Mariza Alves Carlotto CRP-08/06717
Miriam Tomy Tabuo CRP-08/14075
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