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Editorial
Em ano de intensos e importantes debates, promovidos no âmbito do 10° Congresso Regional 

de Psicologia do Distrito Federal (COREP/DF) e do 10° Congresso Nacional da Psicologia (CNP), o 
Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP 01/DF) lança a terceira edição da revista 
Psicologia em Movimento que, agora em formato digital, disponibiliza informações sobre as Eleições 
Regionais e Consulta Nacional 2019 do Sistema Conselhos de Psicologia.

Neste ano, a votação será exclusivamente por meio on-line, com início no dia 23 de agosto, às 
8h, e encerramento no dia 27 de agosto, às 17h, respeitados os fusos horários das diversas regiões 
do país. Na ocasião, você psicóloga(o) escolherá os representantes do seu Conselho Regional e do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP) para os próximos três anos, contemplando membros efetivos 
e suplentes.

Nas páginas a seguir, é possível obter mais informações sobre o processo de votação on-line e 
conhecer as principais propostas das cinco chapas que concorrem à gestão do CRP 01/DF no triênio 
2019-2022. Além de votar de forma consciente, recomendamos aos profissionais que continuem 
acompanhando as propostas e ações do plenário eleito durante todo o período de gestão.

Nesta publicação, também estão listados os nomes dos psicólogos que concorrem à gestão 
do CFP no período e aproveitamos a ocasião para ressaltar a necessidade de atualização cadastral 
para participar deste importante exercício democrático da Psicologia no Brasil.

Esperamos que tenha uma leitura proveitosa.

Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP 01/DF) 
XV Plenário

Eleições 
conheça as chapas candidatas ao cfp 16
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As eleições regionais e a consulta nacional para o triênio 2019/2022 se darão somente pelo site 
eleicoespsicologia.org.br. O pleito acontece das 8h do dia 23 de agosto de 2019 às 17h do dia 27 de agosto 
e quem não tiver acesso à internet poderá utilizar um computador do Conselho Regional de Psicologia do 
Distrito Federal (CRP 01/DF), das 8h às 17h do dia 27. A senha para votação será enviada para o e-mail 
cadastrado no Sistema Conselhos de Psicologia e, por isso, é importante que os psicólogos mantenham 
seus dados cadastrais atualizados no site cadastro.cfp.org.br, garantindo que as informações de contato 
estejam corretas. 

Para serem eleitores, as psicólogas e os psicólogos deverão estar adimplentes com a tesouraria em 
relação aos exercícios anteriores, até o dia das eleições, ainda que sob a forma de parcelamento do débito. 
Caso haja alguma pendência financeira, o profissional deve entrar em contato com o Setor Financeiro do 
CRP 01/DF e quitar os débitos. 

Para aqueles com mais de 65 anos, o voto é facultativo. Para os demais, o voto é obrigatório. Não será 
aceito voto por procuração e, em caso de justificativa, esta deverá ser apresentada por escrito ao CRP 01/DF, 
no prazo de 60 dias (contados a partir do dia da votação), sob pena de aplicação de multa eleitoral.

Diferentemente de eleições passadas, nas quais prevalecia um número pequeno de chapas concorrentes, 
neste ano, há cinco chapas para o CRP 01/DF e cinco chapas para o Conselho Federal de Psicologia (CFP), o 
que demonstra pluralidade por parte da classe profissional. Cada chapa conta com 9 conselheiros efetivos e 
9 suplentes. Para ajudá-lo em sua escolha, nas páginas seguintes constam as chapas inscritas nas ‘Eleições 
2019’, com seus respectivos candidatos e propostas políticas de atuação.

Confira o passo a passo para votar:

SISTEMA CONSELHOS 
PSICOLOGIA REALIZA
ELEIÇÕES 2019

de

Entenda o processo de votação on-line e conheça as chapas 

candidatas ao CRP 01/DF e ao CFP

O processo eleitoral é planejado e conduzido por comissões de psicólogas e psicólogos. A Comissão 
Regional Eleitoral do DF foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 21 de janeiro de 
2019 e recomposta por meio de portarias. Confira sua atual composição:

Daniela Garcia Barbosa
CRP 01/7219

Presidente

2) Na página inicial, escolha o seu regional.1) Acesse o site 
https://www.eleicoespsicologia.org.br/

4) Selecione a chapa regional de sua escolha e 
clique em “continuar”.

5) Em seguida, selecione a chapa nacional de 
sua escolha e clique em “continuar”.

6) As opções  selecionadas irão aparecer 
novamente na tela. Caso estejam corretas, 
clique em “confirmar”. Se houver erros, clique em 
“reiniciar” e repita os procedimentos.

7) Após a confirmação, você pode salvar ou 
imprimir o comprovante de votação. Ao final, 
clique em “concluir” para finalizar o processo. *Caso não tenha recebido ou tenha esquecido 

a senha, clique em “Recuperar senha”, digite 
seu CPF e confirme. Responda as questões 
apresentadas pelo sistema e escolha a opção 
de recebimento da nova senha. Verifique o 
recebimento da mensagem, inclusive na caixa de 
SPAM do seu e-mail, antes de solicitar uma nova 
senha.

3) Informe seu CPF e a senha* que foi enviada 
para o seu e-mail cadastrado.

Alda Sirlene Santos Araújo
CRP 01/21218

Membra efetiva licenciada

Heloísa Helena Alves de Castro
CRP 01/20607

1ª suplente

Sirleide da Silva Sousa
CRP 01/20594

Membra efetiva
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A APROXIMAR CHAPA 11 tem como missão trabalhar em prol de ‘’Um CRP DF de EXCELÊNCIA e mais próximo da CLASSE
das INSTITUIÇÕES e da SOCIEDADE’’. Conheça o PROGRAMA DE GESTÃO para o triênio 2019-2022 que contruímos para o CRP DF 
com o objetivo de aprimorar a prestação de serviços, favorecer o desenvolvimento do profissional psicólogo e valorizar mais a Psicologia. 

MEG GOMES VANUZA SALES

ROSEMEIRE HONORATA CARLOS BENÍCIO LUIS FERNANDO

ADRIANA JAIME

SHEILA NERES

JANAINA ALVESHELEN LIMAMICHELLE FALCÃOANA PAULA

STEPHANIE SABARENSE

SYLVIO VASCONCELOS LUARA AINÁ MÁRIO OLIVEIRA KELLY GENNARI

THAYSA CACAU

VALORES E PRINCÍPIOS

Quem é a CHAPA 11

Psicóloga do CNJ
Gestão de Pessoas 

Psicóloga Clínica e Docente
01/8075 

Psicóloga da Educação 
Servidora da SEDF

01/13008 

Psicóloga da Saúde e Hospitalar
Psicóloga da SES/DF

Psicóloga Clínica e Docente  
01/10001 

Psicólogo Clínico
Psicólogo da SES/DF

e da Subsaúde/DF 
01/8047 

Psicólogo do Trânsito - Detran/DF
Psicólogo Clínico

01/14577 

Psicóloga Clínica
Futura graduada em Serviço Social

01/17003 

Psicóloga Clínica 
Analista Técnica de Políticas 

Sociais do Ministério da Saúde
01/15412 

Psicóloga Organizacional
01/12705 

Psicóloga Clínica
Neuropsicóloga

Psicóloga da SES/DF
01/10263 

Psicóloga Clínica
Sócio-proprietária de Clínica

01/17472 

Psicóloga escolar da SEDF
Doutora e Docente 

01/10040 

Psicólogo do CNJ
Gestão de Pessoas

01/10356 

Psicóloga Clínica 
Sócia-proprietária da 

Clínica Aggregare
01/8048 

Psicóloga Clínica
01/8415 

Psicóloga escolar da SEDF
Pesquisadora e Assessora 

01/21812 

Psicóloga Clínica
01/06925 

Psicóloga Clínica 
Servidora SES/DF e Docente

01/15916 

Psicólogo Clínico 
e Desportivo

01/18191 

IVANA CARVALHO

Aproximar para avançar
Escuta Ativa
Participação

Transparência
Inovação

Valorização do Trabalho
Atuação em Colegiado

Ética 
Diversidade e Pluralidade

Cientificidade

Somos psicólogas/os atuantes nas pontas e nas gestões, 
representantes da pluralidade e diversidade da 
Psicologia. Especialistas, mestres e doutores, de várias 
abordagens teóricas e metodológicas, empregados e 
empreendedores. Acreditamos que a gestão da autarquia 
deve primar pela boa governança e princípios de gestão 
pública eficiente, com práticas, projetos e ações que 
atendam as demandas do profissional. Somos unidos por 
um Programa de Gestão construído com base em 
princípios. Estamos prontos para trabalhar por você 
psicóloga/o do DF.

"Nesta eleição, o psicólogo do DF 
tem opção para poder elevar o CRP DF 

a um nível de Excelência. 
Vote 11 para trabalharmos por você!"

aproximar.psi11 @aproximar.psi @AproximarpsiAproximarPsi

Aproximar da Classe

Aproximar das Instituições

Aproximar da Sociedade

Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho

Gestão administrativa 

Gestão financeira 

Comunicação e Inovação 

Eventos e Integração 

Relacionamento com o CFP 

Psicologia - ciência, profissão e compromisso social 

Instalação do PsicoWorking como forma inovadora de favorecer o trabalho compartilhado e descentralizar a autarquia para 
outra região administrativa; construção do Manual de Procedimentos, importante instrumento para negociação dos valores
repassados pelos planos/convênios de saúde e para valorização do trabalho; estímulo ao empreendedorismo com formação 
continuada, capacitações online e presenciais com foco no papel orientador; Programa Valoriza PSI com fontes de 
reconhecimento e benefícios ao profissional de modo a valorizar e oferecer retorno aos valores pagos como anuidade.

Esclarecimentos permanentes sobre a importância e o papel do trabalho do psicólogo; divulgação de notas informativas tempestivas; 
criação da comissão de ações sociais para desenvolver e executar ações comunitárias com formação de rede de profissionais 
multidisciplinares; universalização do acesso às informações, ao conhecimento da Psicologia, aos serviços e padrões éticos; fiscalização
dos serviços prestados à sociedade; ampliação do diálogo entre a Psicologia e a sociedade; ampliar a disponibilidade da Ouvidoria. 

Gestão com planejamento estratégico acompanhado pela classe; construção da Carta de Serviços; plenárias abertas e 
itinerantes; gestão estratégica de pessoas (implantação da Gestão por Competências, do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho e 
aplicação de boas práticas em governança), desburocratização; revisão do Regimento Interno; uti l ização de 
metodologias ágeis de gestão para evitar a falta de execução de decisões deliberadas em reunião colegiada; 
implantação do Qlickview para facilitar a fiscalização do uso dos recursos pela classe. 

Ampliar o uso das mídias sociais; realizar pesquisas de satisfação e enquetes constantes para embasar tomada de decisões, 
envolver a classe e ampliar a transparência e governança; CRP digital com efetiva aplicação do Esplanada Sustentável; 
implantar a Biblioteca digital para democratizar o conhecimento da Psicologia; criação da Revista Eletrônica das Comissões; 
criação de apps para auxiliar o profissional psicólogo no agendamento e administração de consultórios, clínicas e negócios próprios. 

É urgente a revisão do repasse da cota-parte, pois acreditamos não ser justo um repasse para o CFP de 25% do que os CRPs arrecadam, 
se  são  os  reg iona is  que  es tão  ma is  p róx imos  do  p rofiss iona l ;  queremos  ma io r  e  ve rdade i ra  au tonomia 
administrativa-financeira nos regionais; apoiamos um CFP que estimule a troca de boas práticas, assuma seu papel para 
além de um órgão recursal, que seja suprapartidário, laico e tenha foco no profissional.

Implantar a Assessoria Parlamentar; atuar em prol da valorização, reconhecimento e qualidade de vida no trabalho;
participar efetivamente na ASCOP (Associação dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do DF); primar pela representatividade, 
papel como ponte de projetos e partícipe efetivo de Frentes Parlamentares, Comissões e Conselhos de Direitos; ser presente e articulador
junto aos poderes distrital e federal em todos os eixos (Executivo, Legislativo e Judiciário) e com as organizações sociais.   

CRP ampliado com edital de convocação e regulamentação para participação tornando mais democrático e transparente suas formações; composições transversais 
saindo do debate hermético para avançar em conquistas; mais notas esclarecedoras vs. notas de repúdio; novas comissões (Ex: concursos públicos, assuntos parlamentares, 
saúde mental, psicologia hospitalar e da saúde; Comitê de Desenvolvimento da Carreira PSI; nova postura sobre a COE e a COF com mais profissionais atuando na fiscalização 
e criação de um compêndio prático de condutas éticas primando pelo papel orientador e não reativo; ampliação da participação dos estudantes e recém-formados; papel ativo junto às IES.   

Prestação de contas detalhada; construção do orçamento participativo; implantação da Caixa de Assistência dos 
Psicólogos; nova postura sobre o orçamento da autarquia com foco no retorno do tributo para a classe, 
enxugamento e otimização das despesas, revisão dos contratos e implementação de estratégias para o aumento da 
arrecadação e diminuição da inadimplência (Programa Volta PSI) visando o reajuste zero da anuidade; 
cancelamento da taxa de cadastro para atendimento online; descontos escalonados para os recém-formados.  

Programação de eventos e de formação continuada executada por um Setor Educacional; criação da Escola de 
Formação do Psicólogo; Programa de ambientação à carreira PSI; Programa de Mentoria (experientes e 
recém-formados formando conexões); Prêmio Honra ao Mérito (profissionais destaques com escolha feita pela 
categoria e não por indicação); ampliação da rede de convênios e benefícios iniciada por membros da APROXIMAR.

Permanente atuação na proteção e garantia de direitos, afinal a luta pelos direitos humanos não tem lado e é dever de 
todos; articulação pela regulamentação das práticas exclusivas do psicólogo (psicoterapia é com 
psicólogo!); articulação pelo PL «1 psicólogo por escola»; apoio à jornada especial em equiparação à outros profissionais
de saúde que já conseguiram; apoio ao pleito por um piso salarial federal e distrital digno.  

Siga e participe das redes sociais da APROXIMAR 
Demonstre seu apoio. Entre em contato e 
solicite o Programa de Gestão completo
aproximar.psi@gmail.com - (61) 98452-5215
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Nós, da Chapa 12 - Renovar pra Fortalecer, compomos um coletivo de profissionais
comprometidos com a diversidade e representatividade da categoria. O Projeto Ético Político
do RENOVAR PARA FORTALECER A PROFISSÃO é um movimento apartidário e entende que
a Gestão dos Conselhos de Psicologia deva exercer o seu papel considerando a pluralidade de
seu Exercício Profissional enquanto trabalho, buscando o engajamento incondicional na
promoção e defesa dos Direitos Humanos e visando a inclusão de diversos setores da
sociedade. Para tanto, buscaremos envolver a participação de todos os psicólogos nos
processos decisórios da profissão e seus contextos de forma constante e qualificada.
Algumas de nossas propostas para fortalecer ainda mais a Psicologia:

Melhorar a qualidade técnica dacategoria a partir da orientação efiscalização aprimorando asComissões de Ética e Orientaçãoe Fiscalização

Realização de pesquisa salarial e

de condições de trabalho dos

profissionais de psicologia como

subsídio para debates como piso

salarial, jornada de trabalho e

limites de atuação em cada

contexto
Aproximar o CRP dos

estudantes de psicologia
através do CRP Jr, mantendo
o diálogo com as Instituições

de Ensino Superior

Difundir o
empreendedorismo
dentro da profissão
realizando oficinas

para Psis

Defender a ampliação e

atuação da Psicologia nas

Políticas Públicas
Realizar eventos com objetivo
de aproximar a Psicologia da
Tecnologia da Informação, da

Inovação e da Inteligência
Artificial

Realização de editais para fomento

de ações organizadas por Psis com

objetivo de valorizar o trabalho da

Psicologia na sociedade

Andamento mais
célere dos processos

éticos

Fortalecer a categoria por meio de ações

e articulação de redes institucionais

como órgãos do Poder Executivo,

Legislativo e Judiciário e sociedade civil

NÓS QUEREMOS RENOVAR PARA
FORTALECER A PSICOLOGIA NO DF!!!

Andreza Sorrentino
01/11852

Thiago Magalhães
01/13751

Leovane Gregório
01/4971

Vitor Barros
01/12645

Cássia Relva
01/17736

Marli Campos
01/16878

Marcus Fonseca
01/16669

Gustavo de Andrade
01/21413

Fábia Guimarães
01/19622

Silmara Alves
01/21798

Micaella Freitas
01/21040

Amanda Maya
01/12941

Glauber Rocha
01/21106

Paulo Licar
01/21092

Paulo Aguirra
01/19669

Ana Carolina Fernandes
01/15555

Juliana Seidl
01/15473

Roseli Braga
01/18802

VOTE CHAPA 12
PARA CRP 01

E VOTE CHAPA 22
PARA CFP

renovar-para-fortalecer fortalecer-a-profissão

renovarparafortalecer fortaleceraprofissão
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das psicologias

Propostas para

@cuidardaspsicologias @cuidardaspsicologias

61 9 9601-2672
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C R P 0 1  -  D F
 

Elyssa El len Macedo Dias Cunha CRP 01/16793
Diana de Sousa  Araújo Barros CRP 01/19168
Rosangela Nascimento de Mendonça CRP 01/17348
Ana Paula Rodrigues Moreira CRP 01/17645
Vera Simone Rodrigues Xavier  CRP 01/17698
Crist ine Souza de Ol iveira CRP 01/11080
Maria Helena Alves de Ol iveira CRP 01/20866
Gonçala Vanusa Pinho da Cunha CRP 01/19113
Sinara Teresinha Azambuja de Albuquerque  CRP 01/10719
Morgana Tesche Barros CRP 01/ 3585
Alessandra Alves Garcia de Paula Machado CRP 01/ 11999
Renata Araujo Gomes Fonseca CRP 01/17042
Aline de Moura Frota Pereira CRP 01/18492
Debora de Souza Dantas CRP 01/17592
Cint ia Graça dos Santos CRP 01/19608
Ana Daniela Guerra Reichert  CRP 01/6368
Daisy Nery de Araújo Burit i  CRP 01/17115
El iane Gitahy Guimarães CRP 01/ 21492

SER UMA CATEGORIA
PROFISSIONAL QUE 

TENHA VISIBILIDADE E
RECONHECIMENTO 

SOCIAL DEVIDO A SUA
CREDIBILIDADE.

Visão
TRABALHAR EM PROL DO

FORTALECIMENTO DOS
PSICÓLOGOS BRASILEIROS, 

E ESTÍMULO À BUSCA
CONSTANTE DE

APRIMORAMENTO
PROFISSIONAL PARA PRESTAR

ATENDIMENTO DIGNO ÀS
VIDAS DESDE A CONCEPÇÃO,

ÀS FAMÍLIAS, À NAÇÃO.

Missão
PAUTAR AS SUAS AÇÕES
FUNDAMENTADAS NOS

PARADIGMAS CIENTÍFICOS,
NA ÉTICA E NA EXCELÊNCIA
DOS SERVIÇOS PRESTADOS
À SOCIEDADE DE FORMA A
CONTRIBUIR PARA COM A
MELHOR QUALIDADE DE

VIDA.

Valores

@psisemacao

@psicologosemacao

/psicologosemacao

é composto por  prof iss iona is  que estão atuando na soc iedade com

diferentes espec ia l idades e  em loca l idades d iversas  de todo o

terr i tór io  nac iona l .  Surg iu  da crescente preocupação destes  ps icó logos

e estudantes de ps ico log ia  que reso lveram se un i r ,  porque vem

observando ao longo dos anos ,  mais  prec isamente a  part i r  da  década de

80,  que o  S istema Conse lhos de Ps ico log ia  vem pautando suas ações

em po l í t icas  part idár ias ,  respa ldadas em teor ias  inventadas ,  sem

qua lquer  fundamentação c ient í f ica ;  d i fund idas  s implesmente para  a

desconstrução de todo s istema de crenças e  va lores  soc ia is .

A  soc iedade vem observando os  pronunc iamentos dos ps icó logos com

perp lex idade ,  desconf iança ,  e  descréd ito ,  po is ,  até  as  cr ianças estão

sendo afetadas por  teor ias  que contém ideo log ias  que as  vem

colocando em s i tuação de constante r isco soc ia l .

Constatamos que os  ps icó logos vêm perdendo sua cred ib i l idade

inc lus ive  frente a  outros  prof iss iona is  e  inst i tu ições ,  porque o  S istema

Conse lhos de Ps ico log ia  vem traba lhando em pro l  de uma po l í t ica

transvest ida  de d i re i tos  humanos em detr imento da c ient i f ic idade .

Enf im,  nosso entend imento é  que esta  postura  tem favorec ido o  caos

soc ia l ,  a  não qua l idade de v ida ,  sem proposta de reconstrução da

soc iedade!

Faz-se necessár io  o  resgate da va lor ização das teor ias  que apresentam

parad igmas c ient í f icos  conf iáve is  por  sua ef icác ia  e  efet iv idade ,  tendo

em v ista  a  corre lação entre  resu ltados pretend idos e  obt idos ,  através

da prát ica  prof iss iona l .

O MOVIMENTO dos PSICÓLOGOS EM AÇÃO reso lveu sa i r  da  cond ição de

observador  para  a  ação ,  de forma a  contr ibu i r  para  o  resgate dos anos

perd idos para  uma ps ico log ia  po l í t ica  part idár ia  progress ista .

 

Trabalharemos por

ÉTICA E CIENTIFICIDADE
TRANSPARÊNCIA
DEFESA DA PROFISSÃO

  Entre os dias 23 e 27 de agosto,
VOTE: 14 - CRP 01 -DF



1 Carliene Sena 
2  Marden Filho
3 Isadora Rodrigues
4 Daniele Fonseca

5 Adriana Pinheiro  
6 Allice Carvalho  
7 Annalya Garcia
8 Fernanda Fontoura
9 Francklin Lino Martins
10 Gabriela Almeida   
11 Geysy Santos

12 Igor Saraiva
13 Luiza Pereira
14 Natália Apolônio  
15 Patrícia Iêda
16 Paulo Bareicha  
17 Renata Almeida  
18 Vitor Santos

610
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15 razões para CHAPA 15:

1 Atuar na proteção e defesa do Código de 
Ética da Psicologia

2 Criar o “CRP Intinerante”

3 Ampliar a aproximação do CRP/DF com a 
categoria, com a sociedade e o Estado

4 Promover espaços institucionais de escuta, 
troca e acolhimento à categoria

5 Defender a autonomia e a equidade nas 
relações da psicologia com outras profissões

6 Incrementar a Comissão de 
Acompanhamento de Concursos Públicos do 
CRP/DF

7 Realizar campanhas para divulgar a 
Psicologia junto à população

8 Ampliar as discussões e constituir estratégias 
de enfrentamento a violações

9 Participar ativamente na proteção e defesa 
de cidadania a todas as existências

10 Retomar a presença estratégica da Psicologia 
no cotidiano do DF

11 Desenvolver ações de recepção e 
acompanhamento da(o) recém-formada(o)

12 Estabelecer diálogo e parceria permanente 
com as entidades formadoras da Psicologia e 
estudantes

13 Intensificar ações para consolidar uma 
política de acessibilidade

14 Criar o “Observatório do Trabalho”como um 
braço da Comissão de Direitos Humanos do CRP

15 Manter o zelo pela lisura, transparência e 
publicidade na administração pública
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A CHAPA 15 tem diversidade e representatividade etnicorracial, 
de territórios, de gênero, de classe social, de tempo na 
profissão. Sou CHAPA 15 porque quero ver no CRP DF uma 
presidenta que traz calos de luta como mãe desde muito 
jovem, como mulher negra, como psicóloga que conquistou 
seu diploma com políticas governamentais de equidade. Sou 
Carliene Sena! Sou CHAPA 15 porque a conjuntura convoca 
um plenário forte, dinâmico, criativo, acolhedor, diverso e 
atento aos  tantos FAZERES  PSI à luz de nossos princípios 
éticos. Resistir é preciso. Sou Cynthia Ciarallo, sou CHAPA 15!

Sou Cecília Coimbra, Psicóloga e professora universitária. 
Sou CHAPA 15 porque defendo uma psicologia crítica, 

independente, autônoma, implicada com seu tempo.  
O momento presente exige de nós coragem para afirmar 

uma psicologia ética e comprometida socialmente.

Sou Sandra Cristina de Souza, formanda em Psicologia. 
Sou CHAPA 15 por saber de seu comprometimento 
com a ética profissional, garantia de direitos às minorias 
e sobretudo por seu compromisso com os Direitos 
Humanos! Como uma recém formada, preciso de um CRP 
que valorize a minha profissão, que garanta à sociedade 
uma prestação de serviços com qualidade, lutando por um 
trabalho em condições de dignidade.

Somos!

Nossos Apoios:

Votar  
CHAPA 15 é: Autonomia  

da Profissão

ConcursosPúblicos

Recém-Formada(o)

Valorização 

do FAZER PSI

Trabalho comDignidade

Representatividade

Território e
A-TUA-AÇÃO

Formação 

Continuada

PolíticasPúblicas

Direitos 
Humanos

Psicoterapia
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Chapa 21  

“Frente em Defesa da Psicologia Brasileira”

ANA SANDRA F. ARCOVERDE NÓBREGA 

ANNA CAROLINA LO BIANCO CLEMENTINO 

FABIÁN JAVIER MARIN RUEDA

NORMA CELIANE COSMO

ROBENILSON MOURA BARRETO

ALESSANDRA SANTOS DE ALMEIDA

MARISA HELENA ALVES 

NEUZA MARIA DE FÁTIMA GUARESCHI 

ANTONIO VIRGÍLIO BITTENCOURT BASTOS 

MARIA JURACY FILGUEIRAS TONELI 

IZABEL AUGUSTA HAZIN PIRES

KÁTYA LUCIANE DE OLIVEIRA

LOSILEY ALVES PINHEIRO

RODRIGO ACIOLI MOURA 

ADINETE SOUZA DA COSTA MEZZALIRA 

MARIA DE JESUS MOURA 

TAHINA KHAN LIMA VIANEY 

CÉLIA ZENAIDE DA SILVA

DALCIRA PEREIRA FERRÃO 

MARINA DE POL PONIWAS

ANA PAULA SOARES DA SILVA 

ISABELA SARAIVA DE QUEIROZ

CONHEÇA AS CHAPAS
CONSULTA NACIONAL
PARA O CFP 

da

 Mais informações podem ser obtidas no site
eleicoespsicologia.org.br

Chapa 22

“Fortalecer a Profissão”

JOÃO BAPTISTA FORTES DE OLIVEIRA 

EDUARDO J. L. MUNIZ MOITA 

ELAINE APARECIDA SAAD LARCIPRETTI 

IONARA VIEIRA MOURA RABELO 

JUSELE DE SOUZA MATOS 

JOSE NEANDER SILVA ABREU 

MARINA SARAIVA GARCIA 

ROBERTO MORAES CRUZ 

ANNA CAROLINA DE A PORTUGAL 

DÉBORA DA SILVA NOAL 

ADALGISA APARECIDA L. G. PEREIRA 

CRISTIANA ORNELLAS RENNER 

MARIA CHRISTINA A FREIRE 

RODRIGO TORRES OLIVEIRA 

KATHIA NEMETH PEREZ 

CARLOS IRINEU GRANJA COSTA 

ANDRESSA DE AMORIM FONSECA 

ELTON HIROSHI MATSUSHIMA 

FÁTIMA FRANÇA 

ANGELO BRANDELI COSTA 

MARIA CLÁUDIA G DA SILVA 

MARIA DA GRAÇA C JACQUES 

Chapa 23 

“Renovação da Psicologia”

KARINE BELMONT CHAVES 

LUIS FLÁVIO CHAVES ANUNCIAÇÃO 

IVO STUDART PEREIRA

ALAN RICARDO SAMPAIO GALLEAZZO 

RAIMUNDO DAS CHAGAS NETO 

JULIANA LUSTOSA BRAZ 

ROBSON LUÍS DE ARAÚJO 

SAMANTHA SITTART NAVARRETE 

WALISON DOUGLAS FERNANDES DIAS 

BEATRICE MARINHO PAULO 

LÍVIA DE TARTARI E SACRAMENTO 

LEILANE STABILLE V. GUEDES CAZEIRO 

CECÍLIA DE SOUZA SILVA 

MARIA DE NAZARÉ KRAMER MENDONÇA 

MARIA LÚCIA DIAS DE CARVALHO

ZENO GERMANO DE SOUZA NETO

SANDRA MARIA DE VASCONCELOS UCHOA 

GLAUBER VIEIRA FERREIRA 

CÁSSIA REGINA DE SOUZA PRETO 

FERNANDA GARCIA PEREZ 

MÁRCIA PARAGUASSU CORREIA DA SILVA 

JOSIANE DOS SANTOS COZAC 

Chapa 24

“Movimento Psicólogos em Ação”

ROZANGELA ALVES JUSTINO

DEUZA MARIA DE AVELLAR

AENDER AMARAL DE BORBA

SERGIO PAULO GRYCUK 

AURISTELA LOPES BRASILEIRO DE MORAES 

ALZIRA CAROLINE F. DE OLIVEIRA PAREJA 

WANDA FERREIRA VASCONCELLOS

FÁBIO HENRIQUE DI PIETRO GERZELI

PATRÍCIA DE SOUZA TEIXEIRA

LETÍCIA VERAS DE ARAÚJO

ADEGEMAURO DE BRITO FARIA

ROSANGELA ALVES GRAÇA

CAROLINA FERREIRA CORDARO

ILZA PINTO DOS SANTOS  

TELKA APARECIDA MELO 

YUNG FONG DE PONTES  

INARA FRANCINETE BASTOS E. S. DOS SANTOS 

ELIANE FIGUEIREDO DE SOUZA J. CORREA

ARIANE DOMINGOS DA SILVA 

MARCIA CAROLINE PORTELA AMARO 

MARTA ZORAIDA K. PENATE WEINGAERTNER  

MARIA DA PAZ NUNES COSTA BALTHAZAR 

Chapa 25 

“Avançar a Profissão no Brasil”

MURILLO RODRIGUES DOS SANTOS 

DAYANE COSTA FAGUNDES 

VANIA DA SILVA FIGUEIREDO DO COUTO 

ROBSON DA SILVA BELO 

LÍVIA LEVINTHAL DE OLIVEIRA LIMA 

MARINA ALVES LEMOS 

LÍDIA RAQUEL JUNQUEIRA MACHADO 

JULIANA FRIGHETTO 

ALINE LOBATO COSTA 

GEIZE LIMA DE SOUZA 

EMANUELLE AMARAL DE P. A. MENDES 

GILSON CAETANO DA SILVA 

LARISSA RODRIGUES FARIA 

LUCAS CAVERSAN 

MARLY RODRIGUES PAIXÃO DA COSTA 

MARCO ANTONIO RATTS NOBRE 

RAFAEL ALEXANDRE PRADO 

GUILHERME HENRIQUE LIMA BARATI

THAIS DA SILVA PIMENTA  

ISABELA TOSCAN MITTERER BERKEMBROCK 

MARIA JOSEFINA FRANCHINI 

RENATA TAVOLARO 


