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INTRODUÇÃO  

Ciente da sua função no trabalho de valorização profissional e no atendimen-
to das principais demandas das (os) psicólogas (os), o Conselho Regional de 
Psicologia da 21ª região participou de uma série de discussões durante o mês 
de ABRIL, abrangendo questões importantes, como a apresentação oficial do 
projeto de lei estadual que institui a jornada de 30 horas para as (os) psicólo-
gas na administração direta e indireta, na Assembleia Legislativa, encaminha-
mento do diálogo com o deputado Fábio Novo. 

No mês ainda ocorreu a quarta edição do COREP, onde foram eleitas 15 dele-
gadas Psicólogas e 2 estudantes delegadas(os) que participarão do 11º CNP. 
Essas(es) delegadas(os) têm a função de defender as propostas nacionais 
aprovadas pelos Coreps realizados em todo os CRs, que se transformarão nas 
diretrizes nacionais que norteará a próxima gestão. 

Outro destaque foi a realização do Workshop “Avaliação Psicológica para ma-
nuseio de arma de fogo’’. O evento contou com a participação dos psicólogos 
Juliana Barbosa Dias Maia(CRP21/00478), Manoel Vieira de Carvalho Alencar 
(CRP15/2121), Sara Cavalcante Sousa (CRP21/00352) e Marcelo Augusto Re-
sende (CRP04/4801).

No informativo a seguir elencamos, sucintamente, as ações realizadas pelo 
CRP 21 durante o mês de ABRIL, 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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CRP 21 promove o 4º COREP  
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região promoveu no início de abril, 
o 4º Congresso Regional de Psicologia (Corep), evento que antecede o 11º 
Congresso Nacional da Psicologia (CNP), instância máxima de deliberação do 
Sistema Conselhos de Psicologia.

No evento, que integra o processo democrático da Psicologia, a categoria de-
cide os rumos da profissão, as (os) delegadas (os) do 4º COREP aprovaram as 
propostas que serão encaminhadas e debatidas no 11° CNP. Ao todo, foram 
aprovadas dez propostas nacionais em cada eixo temático.

No 4°COREP-PI ainda foram eleitas 15 delegadas Psicólogas e 2 estudantes 
delegadas(os) que participarão do 11º CNP. Essas(es) delegadas(os) têm a fun-
ção de defender as propostas nacionais aprovadas pelos Coreps realizandos 
em todo os CRs, que se transformarão nas diretrizes nacionais que norteará a 
próxima gestão.

Comissão Regional Eleitoral 
recebe inscrições de chapas
A Comissão Regional Eleitoral (CRE) 2022 do CRP 21, que conduz o processo 
referente às eleições do CRP21, registrou duas solicitações de pré-inscrição de 
chapas, feitas no segundo dia do 4º Congresso Regional da Psicologia da 21ª 
região, realizado no IPOG, em Teresina, no dia 02 de abril de 2022.
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Ao final do evento, a CRE fez a leitura das pré-inscrições de chapas e explicou 
brevemente os trâmites do processo. As chapas seguem para o processo de 
homologação.

Seguindo o disposto no edital, a CRE ressalta que prazo para solicitação de 
inscrição de chapas foi encerrado no término do Congresso. E também que a 
homologação ou não da chapa será divulgada pelos meios de comunicação do 
Conselho.

Demandas legislativas são 
apresentadas a deputada federal
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região, através da conselheira 
presidente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478), participou de uma 
apresentação da Agenda Legislativa do Conselho Federal de Psicologia 
(CFP) para a deputada federal piauiense Rejane Dias, em busca do apoio 
da parlamentar na aprovação das propostas de interesse da categoria.

A agenda de ações do CFP junto ao Congresso Nacional reúne ações para 
a incidência quanto à tramitação de proposições legislativas de interesse 
da categoria. Entre os temas em destaque está o PL 1214/2019, que tra-
ta da jornada semanal de até 30 horas para psicólogas e psicólogos e os 
PLs 1015/2015 e 2079/2019, relacionados ao estabelecimento de piso 
salarial.
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O Projeto de Lei 2079/19 institui piso salarial de R$ 4.650 para psicólogos. A 
proposta, em tramitação na Câmara dos Deputados, altera a Lei 5.766/71, que 
criou o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e conselhos os regionais.
Conforme a proposta, o piso salarial será reajustado no mês da publicação da 
futura lei pela variação acumulada do Índice Nacional de Preço ao Consumidor 
(INPC) desde fevereiro de 2009. A partir daí, os reajustes serão anuais, tam-
bém pela variação do INPC.

Há ainda ações estratégicas junto a projetos que tramitam na Câmara e no 
Senado Federal em temas como porte de armas, avaliação psicológica e regu-
lamentação profissional, entre outros.

Em âmbito local, o CRP 21 articulou junto ao deputado Fábio Novo a apresen-
tação do projeto de lei das 30 horas para as (os) profissionais de Psicologia do 
Estado do Piauí, abrangendo também a discussão para a necessidade de uma 
matéria legislativa que garanta psicólogas (os) em toda a rede hospitalar.

O CRP 21 segue empenhado na luta pelas demandas da categoria, na certeza 
de que a mobilização é essencial para alcançar nossos direitos.

Palestra ‘Rituais de Luto e 
sua função reconstrutora’
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª Região promoveu em abril a palestra 
‘Rituais de luto e sua função reconstrutora’, referente ao Minicurso ‘Psicologia 
em Emergências e Desastres’. A palestra estava prevista inicialmente para 24 
de março, no entanto, por motivos de força maior a data precisou ser alterada.

A palestra foi transmitida ao vivo pelo canal do CRP21.
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Workshop ‘Avaliação Psicológica 
para manuseio de arma de fogo’
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região, através do Grupo de Traba-
lho de Avaliação Psicológica, promoveu no final de abril, o Workshop “Avalia-
ção Psicológica para manuseio de arma de fogo’’.

O workshop contou com a participação dos psicólogos Juliana Barbosa Dias 
Maia(CRP21/00478), Manoel Vieira de Carvalho Alencar (CRP15/2121), Sara 
Cavalcante Sousa (CRP21/00352) e Marcelo Augusto Resende (CRP04/4801). 
A transmissão foi realizada no Canal do YouTube do CRP21.

CRP 21  participa de evento sobre 
comunidades quilombolas e indígenas
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região, representado pela conselhei-
ra presidente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478) participou nos dias 
09 e 10 de abril do evento “Comunidades Quilombolas e Indígenas no Piauí: 
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Dilemas e perspectivas”, promovido 
pela Uespi de Picos. O encontro foi 
realizado pelo grupo interdisciplinar 
de pesquisa Dinâmicas socioam-
bientais, cultura e desenvolvimento 
no semiárido em consonância com 
o Projeto de Extensão Universitária 
“Multiculturalismo e Direitos Huma-
nos: fatos, fotos e versões”, campus 
professor Barros Araújo na cidade de 
Picos.

O evento ocorreu na cidade de Pa-
quetá do Piauí, nas Comunidades 
Quilombolas Custaneira e Canabra-
va. Na ocasião, as (os) participantes foram recepcionadas (os) pelo mestre 
do Quilombo, Pai Naldo. O grupo de pesquisa, aprovado no PIBEU UESPI N° 
024/2021 da UESPI, é liderado pela Professora Doutora Janaína Alvarenga 
Aragão.

No primeiro e segundo dia de evento foram realizadas palestras e minicur-
sos, com objetivo de fortalecer as discussões a respeito das dificuldades e 
garantias do acesso a políticas públicas destinadas às Comunidades Indíge-
nas e Quilombolas do Piauí e viabilizar que as políticas públicas tenham mais 
aproximação prática com a realidade das vivências que são desenvolvidas nas 
comunidades.

O reitor da Uespi, Evandro Alberto, esteve presente na ação e destacou sua im-
portância. “É um projeto importante porque empondera a comunidade diante 
dos direitos, para que possam conduzir suas dinâmicas internas e externas 
das comunidades, o que temos observado é o crescimento sobretudo nesse 
aspecto do emponderamento e conhecimento de demandas específicas que 
são tratadas dentro daquelas comunidades, a Uespi se faz presente, participa 
de eventos, ao momento em que também são desenvolvidos projetos de ex-
tensão, pesquisas, rodas de conversa”, disse.

A conselheira presidente do CRP21, a psicóloga Juliana Barbosa Dias Maia 
(CRP21/00478) sinalizou que o evento promove uma aproximação da Uni-
versidade com as comunidades. A vice-presidente da OAB Picos, Yana Moura, 
também esteve presente.
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CRP 21 participa da V Conferência 
Municipal de Saúde Mental de Teresina
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região, representado pelo conse-
lheiro psicólogo Rodrigo Almeida Damasceno (CRP21/02561) e pelo conse-
lheiro tesoureiro Carlos Alberto Matos da Silva (CRP21/00016), participou da V 
Conferência Municipal de Saúde Mental de Teresina. O evento promovido pela 
Fundação Municipal de Saúde (FMS) e pelo Conselho Municipal de Saúde teve 
como tema: A Política de Saúde Mental como Direito: Pela defesa do cuidado 
em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial 
no SUS.

A V Conferência Municipal de Saúde Mental teve como subeixos: Cuidado em 
liberdade como garantia de Direito e Cidadania; Gestão, financiamento, for-
mação e participação social na garantia de serviços de saúde mental; Política 
de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e Equi-
dade; Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado 
psicossocial durante e pós-pandemia.

As conferências de saúde são os espaços onde se produz políticas públicas 
de saúde na tentativa de melhorar o atendimento aos usuários do SUS, como 
também a todos os entes que dele fazem parte. Na programação existiram a 
discussão dos eixos, aprovação das propostas de melhoria para a saúde men-
tal e a homologação de delegados já eleitos nas pré-conferências para a con-
ferência macrorregional meio norte.
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CRP 21 promove  encontro com as  Comissões, 
Grupos de Trabalho e Representações
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região promoveu na terça-feira, 27 
de abril, no auditório da Unifacid Wyden, um encontro com as (os) membras 
(os) das Comissões Técnicas, GTs e Representações, para dialogar em torno 
das ações promovidas pelas (os) representantes, esmiuçando ainda o planeja-
mento ao longo de 2022.

Na ocasião, a abertura do encontro foi conduzida pela conselheira presiden-
te Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478), que destacou a importância do 
momento de integração, incentivando às (os) psicólogas (os) a participarem 
do Conselho de Psicologia, elevando o espaço de representação para toda a 
categoria.

Cabe indicar que as Comissões têm por objetivo reunir profissionais com inte-
resses afins para construir uma aproximação entre o Conselho e a categoria. As 
Comissões discutem e produzem referências teóricas e técnicas, subsidiando 
tecnicamente o plenário do CRP21, além de organizarem eventos para intera-
ção entre as (os) profissionais da Psicologia e destes com a sociedade. Assim, 
incentivar a participação da categoria se faz essencial.

Ademais os Grupos de Trabalho também tem extrema relevância, e são insti-
tuídos pelo plenário com objetivo definido e com prazo determinado de seis 
meses, sempre levantando pautas importantes para a categoria.
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Reunião do GT de Psicologia do 
Trânsito na sede do Detran-PI 
O GT de Psicologia do Trânsito, do Conselho Regional de Psicologia da 21ª 
região, participou de reunião de articulação com o diretor-geral no Detran-PI, 
Garcias Guedes, o diretor de Habilitação Ademar Silva e com deputado federal 
Merlong Solano; para tratar sobre pautas importantes, incluindo demandas 
estruturais e legislativas, relacionadas a essa importante área da profissão.

O CRP 21 tem se empenhado para a valorização e atendimento às demandas 
relacionadas à Psicologia no Trânsito.

Cartilha ‘Impactos da Pandemia 
do Coronavírus na atuação das (os) 
psicólogas (os), no Estado do Piauí’ 
é lançada pelo CRP21
Em um trabalho liderado pela vice-presidente conselheira Joyce Mesqui-
ta Nogueira (CRP21/01645) e pela técnica Macela Marta da Costa Tenório 
(CRP21/03919), a cartilha ‘Impactos da Pandemia do Coronavírus na atuação 
das (os) psicólogas (os), no Estado do Piauí’ foi lançada pelo Conselho Regional 
de Psicologia da 21ª região.

O documento foi apresentado pela psicóloga Macela Marta da Costa Tenório 
(CRP21/03919) e objetiva apresentar a análise descritiva dos dados obtidos 
através da pesquisa realizada com psicólogas (os) que atuam no Piauí, além do 
perfil profissional detalhado destas (es).
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A pesquisa foi realizada através do 
Centro de Referências Técnicas em 
Psicologia e Políticas Públicas (CRE-
POP). Assim, as informações dispo-
nibilizadas na cartilha, permitem co-
nhecer o perfil profissional das (os) 
psicólogas (os) que atuam no Piauí 
e que desenvolveram atividades no 
período da pandemia da Covid-19.

O relatório tem extrema relevância 
já que os dados apresentados pode-
rão subsidiar orientações para atu-
ação de psicólogas (os) mediante o 
contexto pandêmico, assim como a 
qualificação dos serviços de psicolo-
gia ofertados na região.

Cartilha de Orientações para atuação 
das (os) psicólogas (os) na Política de 
Assistência Social é lançada pelo CRP 21
Em um trabalho conduzido pela psicóloga coordenadora do GT Suas, Ke-
lia Alice Rocha Costa (CRP21/00945 ) e pelo psicólogo Mateus Rodrigues 
(CRP21/04164), o Conselho Regional de Psicologia da 21ª região lançou a 
‘Cartilha de Orientações para atuação das (os) psicólogas (os) na Política de 
Assistência Social’.
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O documento traz à tona as recomendações sobre a atuação da (o) profissio-
nal que compõe as equipes de referência em Assistência Social, no âmbito da 
Proteção Social Básica (CRAS) e Proteção Social Especial (CREAS), de acordo 
com o preconizado no Código de Ética Profissional do Psicólogo, demais le-
gislações que regulamentam a prática profissional, além das legislações que 
regulamentam o funcionamento dos Serviços de Assistência Social.

A cartilha engloba ainda o entendimento do que é ou não competência da (o) 
psicóloga (o), evitando assim a sobreposição de ações entre serviços de na-
turezas e até mesmo áreas distintas da rede que, evidentemente, devem se 
complementar no intuito de proporcionar atenção integral às famílias e aos 
indivíduos; como também evitando a incorporação de demandas que compe-
tem a outros serviços ou unidades da rede socioassistencial, de outras políti-
cas ou até mesmo de órgãos de defesa de direito.

Projeto que institui a jornada de 30 horas 
é oficialmente apresentado
O deputado estadual Fábio Novo apresentou em abril, na Assembleia Legisla-
tiva do Piauí, o projeto de lei estadual que institui a jornada de 30 horas para 
as (os) psicólogas na administração direta e indireta.

O diálogo com o parlamentar no dia 28 de março e a proposta foi levada oficial-
mente à Casa Legislativa em 14 de abril. A conversa em prol da pauta foi ancorada 
pela presidente Juliana 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).
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Com a apresentação, o projeto segue para análise nas Comissões Técnicas e 
caso receba a anuência dos parlamentares, será levado ao Plenário. O CRP 21 
se manterá atento, articulando para que a proposta seja devidamente aprovada.

A jornada laboral de até 30 horas semanais 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 Psicolo-
gia, estão dispostos na Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962. No entanto, até 
o momento, a legislação não estabelece regras sobre a carga horária semanal 
da categoria.

A redução da jornada de trabalho foi, inclusive, deliberada pelo 9º Congresso 
Nacional da Psicologia (CNP), em 2016. Assim, o trabalho de articulação do 
CRP 21 junto aos deputados piauienses busca dar essa garantia às (aos) psicó-
logas (os) piauienses. Ademais, o projeto de lei entregue 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 sema-
nais 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 
corporativismo ou privilégio para as (os) psicólogas (os), mas sim a promoção 
do direito 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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