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INTRODUÇÃO  

Ciente da sua função no trabalho de valorização profissional e no atendimento 
das principais demandas das (os) psicólogas (os), o Conselho Regional de Psi-
cologia da 21ª região participou de uma série de discussões durante o mês de 
MARÇO, abrangendo questões importantes, como a apresentação do projeto 
de lei estadual que institui a jornada de 30 horas para as (os) psicólogas na ad-
ministração direta e indireta, em diálogo direto com o deputado Fábio Novo.

No mês ainda houve uma articulação junto a  a Diretora da Unidade de Des-
centralização e Organização Hospitalar (DUDOH), Joselma Maria Oliveira Silva, 
para solicitar a inserção de psicólogas (os) em todos os hospitais do Piauí, in-
cluindo capital e interior.

Outro destaque foi a realização do minicurso ‘Psicologia em Emergências e 
Desastres’, englobando diversas temáticas na área e a importância do exercí-
cio profissional em ocorrências do tipo.  Também esteve na pauta de ações o 
diálogo e articulação com o reitor da Uespi, o professor Evandro Alberto, para 
discutir a instalação do curso de Psicologia no Campus Prof. Barros Araújo, 
situado em Picos.

A mobilização da categoria considera a demanda das (os) estudantes da re-
gião, considerada estratégica e com um grande contingente populacional, 
buscando difundir o saber psicológico para outras regiões do Estado, descen-
tralizando-o.

No informativo a seguir elencamos, sucintamente, as ações realizadas pelo 
CRP 21 durante o mês de MARÇO, reafirmando o nosso compromisso com a 
categoria. Contem sempre conosco!
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GESTÃO  

CONSELHEIRAS (OS) EFETIVAS (OS)

• Juliana Barbosa Dias Maia  (CRP-21/00478)
Conselheira Presidente CRP21

• Joyce Mesquita Nogueira (CRP-21/01645)
Conselheira Vice-Presidente CRP21

• Carlos Alberto Matos da Silva (CRP-21/00016)
Conselheiro Tesoureiro CRP21

• Rodrigo Almeida Damasceno (CRP-21/02561)
Conselheiro Secretário CRP21

• Rodrigo Lopes da Silveira (CRP-21/01145)
Conselheiro Efetivo CRP 21

• Vanessa de Mello Fragiacomo Guzzi (CR21/01062)
Conselheira Presidente da CDH (Comissão de Direitos Humanos CRP21)

• Saul de Melo Ibiapina Neres (CRP-21/00629)
Conselheiro Presidente da COF (Comissão de Orientação e Fiscalização CRP21) 

• Lilian Guimarães do Nascimento Leal (CRP-21/00362)
Conselheira Presidente da COE (Comissão de Orientação e Ética CRP21)

• Railan Bruno Pereira da Silva (CRP21/03477)
Conselheiro Efetivo CRP 21
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ATENDIMENTOS DA COF  

ATIVIDADES

Orientações presenciais

Orientações via telefone

Orientações via Whatsapp

Vistoria de processos de inscrição  
e atualizações de Pessoa Jurídica

Vistoria de processos inscrição 
e atualizações  de Pessoa Física

Reuniões internas

Visita de fiscalização às Pessoas Jurídicas

Avaliação/Orientação de material 
a ser divulgado nas mídias do CRP21

Elaboração de documentos instrucionais, 
orientativos ou interinstitucionais

QUANTITATIVO

02
00
15
03
126
01
00
01
00
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PL estadual da jornada de 30 horas  
A pedido do Conselho Regional de Psicologia da 21ª região, o deputado Fábio 
Novo apresentará na Assembleia Legislativa do Piauí, o projeto de lei estadu-
al que institui a jornada de 30 horas para as (os) psicólogas na administração 
direta e indireta.

O diálogo com o parlamentar foi ancorado pela conselheira presidente Julia-
na Barbosa Dias Maia (CRP21/00748); pela coordenadora do CRP 21, Cinthya 
Selma de Holanda Barbosa Soares Araújo (CRP21/000789) e pelo conselheiro 
tesoureiro Carlos Alberto Matos da Silva (CRP21/00016).

A jornada laboral de até 30 horas se-
manais para psicólogas e psicólogos 
é uma luta do CRP21 e se constitui 
como uma das pautas prioritárias do 
Sistema Conselhos.

A profissão da(o) psicóloga(o), bem 
como os cursos de formação em 
Psicologia, estão dispostos na Lei 
4.119, de 27 de agosto de 1962. No 
entanto, até o momento, a legisla-
ção não estabelece regras sobre a 
carga horária semanal da categoria.

A redução da jornada de trabalho foi, 
inclusive, deliberada pelo 9º Con-
gresso Nacional da Psicologia (CNP), em 2016. Assim, o trabalho de articulação 
do CRP 21 junto aos deputados piauienses busca dar essa garantia às (aos) psi-
cólogas (os) piauienses. Ademais, a minuta do projeto de lei entregue ao par-
lamentar veda ainda a redução do salário e vencimento com a adequação da 
jornada.

Na justificativa da proposta, impõe-se que a necessidade das 30 horas semanais 
é calcada em melhores condições de trabalho para as (os) profissionais, com 
uma prestação de serviços seguros e de qualidade para os usuários do sistema 
de saúde.

Ademais, entende-se que a jornada de trabalho de 30 horas não se trata de cor-
porativismo ou privilégio para as (os) psicólogas (os), mas sim a promoção do di-
reito à vida, saúde e a melhoria da condição social da (o) trabalhadora (or), o que 
já é realidade em outras categorias de profissionais da saúde de nível superior.
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No encontro com o deputado Fábio Novo, o CRP 21 ainda apresentou a neces-
sidade de um projeto de lei para a inserção da (o) Profissional Psicóloga (o) no 
âmbito hospitalar como política pública de saúde.

Luta por profissionais da Psicologia 
em todas as unidades de saúde
Atendendo aos pleitos da categoria, o Conselho Regional de Psicologia da 21ª re-
gião, através dos conselheiros Saul de Melo Ibiapina Neres (CRP21/00629) e Carlos 
Alberto Mátos da Silva (CRP21/00016), reuniram-se com a Diretora da Unidade de 
Descentralização e Organização Hospitalar (DUDOH), Joselma Maria Oliveira Silva, 
para solicitar a inserção de psicólogas (os) em todos os hospitais do Piauí, incluindo 
capital e interior. Na ocasião, a psicóloga gerente de Atenção à Saúde Mental da 
Sesapi, Virginia Pinheiro (CRP21/00832) também esteve presente.

Durante o diálogo, os representantes do CRP21 reforçaram a importância da 
saúde mental no ambiente hospitalar e o fortalecimento da Rede de Atenção à 
Saúde Mental do estado.

No documento entregue à diretora da Sesapi ressaltou-se ainda que a (o) psicó-
loga(o) tem um papel fundamental na construção e implementação da Política 
de Humanização (PNH), pois todos os seus princípios estão também na base do 
seu trabalho cotidiano.

O ofício explicita toda a atuação disposta pela (o) psicóloga (o) no contexto 
hospitalar, reforçando o quão é necessária a sua inclusão nas unidades de 
saúde do Piauí.

Por fim, ainda tratou-se no encontro sobre a implementação da jornada das 30 
horas para as (os) profissionais de psicologia do Estado do Piauí.
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Homenagem na Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região foi convidado com os demais 
CRs a participar da solenidade que prestou homenagem ao Sistema Conse-
lhos, em função da comemoração dos 60 anos de regulamentação da Psico-
logia no Brasil.

A solenidade foi realizada no final de março no Plenário da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro, onde foi entregue a Moção de Congratulação e Reconheci-
mento pelos relevantes serviços prestados e pela valorização da profissão da 
psicologia no Brasil para a representante do Conselho Federal de Psicologia e 
a Medalha Pedro Ernesto ao Conselheiro Presidente Pedro Paulo Gastalho de 
Bicalho, representante do Conselho Regional de Psicologia 5ª Região.

A Conselheira Presidente do CRP21 Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478) 
participou do evento via online.

1º encontro das (os) gestoras (es) 
dos CRP’s do nordeste
Em março, ocorreu em São Luís (MA) a reunião de gestoras(es) dos Conselhos 
Regionais de Psicologia da Região Nordeste. O Conselho Regional de Psicolo-
gia da 21ª região esteve presente no encontro, sendo representado pela con-
selheira presidente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478).
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O evento teve a finalidade fomentar o network, a troca de experiências, a dis-
cussão de aspectos comuns e o conhecimento de práticas exitosas na gestão 
dos Conselho Regionais.

Diálogo com as psicólogas da 
maternidade Dona Evangelina Rosa
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região, através da conselheira 
presidente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478) e da coordenadora 
Cynthia Selma Holanda Barbosa Soares Araújo (CRP21/00789), reuniu-se 
com as psicólogas Helandra Karlen Reis Lôbo (CRP21/00800); Ana Letícia 
de Sousa Rodrigues (CRP21/04635) e Rogeslane Aristides Vitorino de As-
sunção (CRP21/03262), atuantes na Maternidade Dona Evangelina Rosa, 
em Teresina.

Na ocasião, a pauta foi o projeto de 
lei que estabelece a jornada de 30 
horas, e que está em tramitação no 
Congresso Nacional, encampando 
uma mobilização de toda a catego-
ria em torno da sua aprovação.

O motivo para reduzir a jornada de 
trabalho da (o) psicóloga (o), passa 
pela preservação da saúde mental 
e psíquica da (o) profissional, como 
também pela garantia da qualidade 
de seu trabalho à população, já que 
é sabido que a frustração com o tra-
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Encontro com gestoras (es) de 
conselhos de saúde
Fortalecendo a parceria entre os Conselhos de classe do Piauí, o CRP 21, repre-
sentado pela conselheira presidente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478); 
CREFITO14, representado pelo conselheiro presidente Rodrigo Amorim; o CRA 
PI, representado pelo conselheiro presidente Roberthy Barbosa; e o CREFO-
NO8, representado pela conselheira vice-presidente Cecília Baldi; promove-
ram um encontro em março.

balho impacta de muitos modos no desempenho serviço prestado, além de 
gerar problemas trabalhistas, como absenteísmo e mesopatias, que impac-
tam diretamente na economia.

Na pauta destacou-se a viabilização de ações conjuntas para o fortalecimento 
das categorias no Piauí; entendendo o quão é primordial a atuação das (os) 
profissionais da área para a saúde da população no Estado.

O encontro também marcou a despedida da fonoaudióloga Cecília Baldi, da vi-
ce-presidência do CREFONO8, culminando no acolhimento por parte dos Con-
selhos de Classe, da fonoaudióloga Manuela Luchesi, que passa a representar 
a categoria em âmbito estadual.

Divulgação da convocação 
das eleições do CRP 21
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª Região (CRP21), por meio da Co-
missão Regional Eleitoral (CRE) constituída na Assembleia Geral Extraordi-
nária realizada nos dias 14.01.2022 e 21.02.2022, em conformidade com a 
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Lei nº 5.766/71 e a Resolução CFP 
005/2021, tornou pública as Elei-
ções para as (os) representantes do 
CRP21 e a Consulta Nacional para o 
Conselho Federal de Psicologia, ges-
tão 2022-2025.

A votação será realizada unicamen-
te na modalidade online, das 8 horas 
do dia 23 de agosto de 2022 às 17 
horas do dia 27 de agosto de 2022; 
e, nos Pontos de Apoio à Votação, no 
mesmo período, das 8 às 17 horas, 
respeitados os fusos horários das di-
versas regiões do país.

Encontro nacional das Comissões 
Regionais Eleitorais
Ainda no que se refere a eleição do Sistema Conselhos, ocorreu em março o 
Encontro Nacional entre as Comissões Regionais Eleitorais do Sistema Con-
selhos. A Assessora Técnica Valéria Macêdo de Souza Bezerra (CRP21/00004) 
participou juntamente com o Secretário da Comissão Regional Eleitoral da 
21ª Região Renato Silvestre da Silva (CRP21/03948).

Reunião com a Gerência de Atenção 
à Saúde Mental da SESAPI
A Coordenadora da Comissão de Tanatologia,  Cláudia Aline de Brito Oliveira 
(CRP21/01393), participou na primeira quinzena de março de reunião virtual 
ampliada, organizada pela GASM/SESAPI 
(Gerência de Saúde Mental da Secretaria 
de Estado do Piauí), para tratar da re-
tomada das atividades em andamento 
no ano de 2021.
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Treinamento do CREPOP
O Conselho Federal de Psicologia convocou o primeiro treinamento de 2022 
da Rede Crepop que aconteceu na primeira quinzena de março, com vistas a 
aplicação da pesquisa sobre Atuação Profissional de Psicólogas (os) na Polí-
tica de Atenção às Pessoas com Deficiência.

A Técnica do CREPOP Macela da Costa Tenório (CRP21/03919), participou do 
treinamento representando o CRP21.

CRP 21  indica representante para a 
readequação do porte dos regionais
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região indicou a conselheira presi-
dente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478) como membra do GT ‘Reade-
quação do porte dos Regionais’.

Nesse sentido, em março, a conselheira Norma Cosmo convidou o CRP21 para 
reunião inaugural, remota, do GT, realizada no final do mês.

Novo regimento do CRP 21
Na 58° Reunião Plenária do Conselho Federal de Psicologia, realizada em mar-
ço, o plenário aprovou o Regimento Interno do CRP-21.
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Após o trâmite legal, a conselheira Presidente Juliana Barbosa Dias Maia 
(CRP21/00478) informou ainda no mesmo mês, que o documento foi publica-
do no Diário Oficial da União. Nesse âmbito, cabe frisar que com a publicação 
oficial, o Novo Regimento já passa a ter validade.

Encontro virtual de orientação e 
recepção de novas (os) psicólogas (os)
Devido a pandemia da Covid-19, o Conselho Regional de Psicologia da 21ª 
região realizou em março o Encontros Virtual de Orientação às (aos) Novas 
(os) Profissionais Inscritas (os), culminando na entrega de carteiras para as (os) 
novas (os) (os) psicólogas e psicólogos do Piauí.

As carteiras habilitam as (os) novas (os) profissionais a atuarem de forma legal.

Na ocasião, as (os) novas (os) Psicólogas (os) foram recepcionadas (os) pelos psi-
cólogos fiscais do CRP 21 Felipe Ferreira de Carvalho (CRP21/01923) e Gerardo 
Juraci Campelo Leite Neto (CRP21/00003), que responderam aos questiona-
mentos dos presentes e esclareceram todas as dúvidas sobre o Sistema Conse-
lhos. Durante a solenidade as (os) novas (os) profissionais foram orientadas (os) 
sobre questões que regulamentam a profissão, além de conhecerem a atuação 
do CRP21 no estado.

CRP 21 participa da Conferência 
Nacional de Saúde Mental
Foi promovida no final do mês de março a 5ª Conferência Nacional de Saúde 
Mental, na modalidade virtual, visando a articulação e mobilização dos órgãos 
de Saúde para a promoção de avanços na área.
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Participou do evento, representando o Conselho Regional de Psicologia da 21ª 
região, a Psicóloga Rosimeire de Carvalho Meneses (CRP21/04709), membra 
da CDH (Comissão de Direitos Humanos do CRP21).

Articulação em prol do curso 
de Psicologia na UESPI de Picos
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região, através da conselheira pre-
sidente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478), reuniu-se  com o reitor da 
Uespi, o professor Evandro Alberto, 
para discutir a instalação do curso de 
Psicologia no Campus Prof. Barros 
Araújo, situado em Picos.

A mobilização da categoria consi-
dera a demanda das (os) estudantes 
da região, considerada estratégica e 
com um grande contingente popu-
lacional, buscando difundir o saber 
psicológico para outras regiões do 
Estado, descentralizando-o. Além 
do mais, a região de Picos ainda não 
possui, em universidade pública, a 
oferta do curso de Psicologia, o que 
torna a pauta ainda mais importante.

Minicurso ‘Psicologia em 
emergências e desastres’
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região promoveu no mês de mar-
ço o minicurso ‘Psicologia em Emergências e Desastres’, englobando diversas 
temáticas na área e a importância do exercício profissional em ocorrências do 
tipo. No mês de março, o evento englobou algumas palestras, contando com 
temas e ministrantes atuantes na área.

Pode-se citar a palestras ‘A Psicologia em Contextos de Riscos, Emergências 
e Desastres’ e ‘Psicologia com Compromisso Social’, ministradas por Macela 
Marta da Costa Tenório (CRP21/03919); assim como ‘A Atuação da Psicolo-
gia na Gestão dos Riscos, Emergências e Desastres: relatos de experiências’, 
também proferida por Macela Marta da Costa Tenório (CRP21/03919); já a pa-
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lestra ‘A atuação da Psicologia em Emergências e Desastres’ foi proferida por 
Ariel Denise Pontes Afonso (CRP05/64806).

Por fim, também foi proferida a palestra ‘Manejo de Crise em Saúde Mental’ 
pela psicóloga Elizandra Ferreira de Carvalho (CRP21/00007); e ‘Saúde Emo-
cional da(o) Psicóloga(o) que atua em Emergências e Desastres’, pelas psicó-
logas Fernanda Alves de Carvalho Santos (CRP21/04741) e Mayrla Mariane 
Sampaio Ferreira (CRP21/03957).
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