
Prezadas (os) Psicólogas (os),
 

As eleições este ano se darão unicamente na modalidade
on-line ,  através do site www.eleicoespsicologia.org.br
que as(os) psicólogas(os) votarão nas chapas
concorrentes aos Conselhos Regionais e ao Conselho
Federal de Psicologia, de 23 a 27 de agosto de 2019. 
 
As(Os) eleitoras(res) poderão votar ut i l izando qualquer
computador, smartphone ou tablet conectado à Internet.
Se preferir,  poderão comparecer a um posto de votação
do CRP em que está inscrito no dia 27 de agosto de
2019, das 8h às 17h ,  respeitando o fuso horário de cada
região.
 
Para votar, as(os) psicólogas(os) devem estar com os
dados cadastrais atualizados  e também precisam estar
adimplentes com a tesouraria  em relação aos exercícios
anteriores, até o dia 27 de agosto de 2019 ,  ainda que
sob a forma de parcelamento do débito, bem como em
pleno gozo de seus direitos.
 

ATENÇÃO! O VOTO É OBRIGATÓRIO. 
 
O site possui, ainda, um ícone ‘Dúvidas’ ,  com 15
perguntas e respostas sobre o Processo Eleitoral no
Sistema Conselhos de Psicologia, como, por exemplo, o
que a(o) prof issional deve fazer para votar pela internet;
quem está habil i tada(o) a votar; como obter a senha de
votação; até quando pode quitar débitos com o CRP e
atual izar os dados cadastrais para f icar apta(o) a votar.
 

ACESSE: www.eleicoespsicologia.org.br
 

Aim for 8-10 glasses of f luid per day

-  ELEIÇÕES 2019 -

Nas próximas páginas, saiba mais sobre as chapas aptas
às Eleições 2019 para a gestão 2019 - 2022 do CRP24
(Rondônia e Acre) ,  suas propostas e membros.

CRP24



Aim for 8-10 glasses of f luid per day

EIXO 1: GESTÃO DEMOCRÁTICA, TRANSPARENTE E
INTEGRATIVA

CRP 24 - RONDÔNIA

MAIS PSICOLOGIA:
CONSTRUIR E INTEGRAR

Ter como premissa uma gestão transparente, divulgando

informações referentes ao uso e aplicação dos recursos

financeiros.

Romper com as antigas arbitrariedades, com os interesses

políticos escusos e renovar a imagem e atuação do

Conselho de Psicologia em Rondônia e Acre.

Estimular a participação democrática das(os)

profissionais nas atividades do Conselho, permitindo

conhecer as demandas da categoria;       

Dar publicidade ampla e irrestrita, aos Psicólogos,

psicólogas e sociedade sobre as atividades, ações, eventos

e solenidades do Sistema Conselhos, e eventos em que o

Conselho for convidado a participar.

Oferecer atendimento eficiente, qualificado e que vise

alcançar os interesses dos profissionais, deixando de ser

um conselho de psicologia moroso e distante do

profissional.

Abrir caminho junto a imprensa, onde possamos nos

comunicar via rádio, tv e demais com o público, sendo

constantes as presenças de profissionais nos meios de

comunicação.        

Utilizar as mídias digitais para alcançar todos os

psicólogos para difusão de informações

EIXO 2: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
MERCADO DE TRABALHO

- PROPOSTAS -

Reestabelecer e ampliar o diálogo com as Instituições de

Ensino Superior de Rondônia e Acre, fomentando a

importância do caráter científico e ético da formação em

psicologia e estabelecer participação contínua e

permanente do Conselho nas atividades acadêmicas das

IES de Rondônia e Acre.         

Buscar parcerias com instituições de ensino, para ofertar

qualificação profissional de interesse da classe.          

Trazer celeridade e objetividade para credenciamentos de

novos profissionais e clínicas.        
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Ampliar e manter debate permanente com instituições
públicas e privadas, vinculadas a prática profissional de
psicólogos bem como onde a psicologia possa contribuir
junto ao fim institucional quanto ciência.
Abrir caminho junto a   imprensa, onde possamos nos
comunicar via rádio, tv e demais com o público, sendo
constantes as presenças de profissionais nos meios de
comunicação.
Fomentar a criação de Grupos de Trabalho (GT) para
refletir sobre assuntos pertinentes a cada ramificação
das áreas de conhecimento da Psicologia, propiciando a
atuação e o debate transdisciplinar e interdisciplinar;
Atuar em defesa da psicologia com a ciência e profissão,
acompanhando a elaboração de legislação e/ou projetos
legislativo de interesse da profissão.
Ampliar a divulgação dos conceitos e princípios éticos da
profissão para reafirmar a conduta ética do profissional
psicólogo.
Apoiar os movimentos em favor da aprovação das 30h e
do piso salarial para os psicólogos.
Garantir assento em conselhos, comitês e comissões
relacionados ao compromisso social da profissão,
desenvolvendo política institucional do CRP para seleção
de representantes.

EIXO 3: COMPROMISSO SOCIAL 
Primar pela acessibilidade, recebendo todos os
profissionais e também a sociedade.        
Inclusão e participação em todos os grupos sociais        
Iniciar mobilização para debate de desenvolvimento da
atuação do psicólogo junto aos planos de saúde em
Rondônia e Acre.        
Mobilizar o debate para a criação de um sindicato em
Rondônia e articular a manutenção do sindicato no Acre.  
Utilizar as mídias sociais para alcançar todos os
psicólogos para difusão de informações e divulgação de
cursos.
Fomentar eventos e atividades que preconizam a
visibilidade e o respeito pela Diversidade e pelos Direitos
Humanos;         
Estimular espaços de discussão sobre o fenômeno da
violência de gênero e contra a mulher, aproximando o  

MAIS PSICOLOGIA:
CONSTRUIR E INTEGRAR
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Conselho dos órgãos e das instituições de
representatividade.

Articular com os demais conselhos de classe, para
estabelecer atuações em favor da psicologia como campo
de trabalho e compromisso social.
Fomentar maior valorização da saúde mental e
valorização da vida, ampliando a divulgação das atuações
da psicologia enquanto ciência e profissão, suas técnicas,
métodos e objetivos.
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- Composição de Chapa - 

Trabalhador da Saúde Mental .  Coordenador do CAPS II
Madeira Mamoré -  Porto Velho/RO.  Com experiência na gestão
pública de saúde,  atenção a população em situação de rua e
povos tradicionais .

Daniel Amaral Lima 
(CRP – 20/03284)

Graduado pela UNIR.  especialista em Psicologia Social ,  pelo CFP,
e  em Psicologia Organizacional .  Atua junto ao CRP-20 desde
2011.  Membro da Comissão de Desmembramento do CRP24.
Conselheiro CMDCA (2010-2013) .  Comissão de Direitos Humanos
– OAB/RO (2014-2018).  Comitê Estadual  de Combate a  Tortura
do Estado de Rondônia(2013-2015) .  Atualmente,  Psicólogo do
MP/RO e do IFRO.

Jacson Melo De Carvalho 
(CRP – 20/03911)

Graduação em Psicologia pela Universidade Federal  de
Rondônia em 2009.  Pós-graduada em Gestão de Pessoas e
Psicologia Organizacional ,  cursando Avaliação Psicológica.
Experiência em Gestão de Pessoas e  Psicologia Organizacional .
Atualmente Psicóloga na Unidade de Gestão de Pessoas do
SEBRAE em Rondônia e  Professora de Ensino Superior.

Gracielly de Oliveira e Silva Costa 
(CRP – 20/03193)

Graduada na Universidade Federal  de Rondônia em 2010.  Atuou
como Psicóloga na Secretaria de Estado da Justiça de Rondônia,
na Secretaria Municipal  de Assistência Social  de Porto Velho e
no Conselho Regional  de Psicologia -20/sessão RO como
Conselheira de 2013 até 2016 e  atualmente é  Psicóloga da
Universidade Federal  de Rondônia,  onde foi  Diretora de Gestão
de Pessoas por dois  anos.

Lucila Batista Oliveira
(CRP – 20/03670)
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Formado em  Psicologia pela Universidade Federal  de Rondônia
em 2012.   Atualmente Psicólogo na Secretária de Saúde de Porto
Velho/RO,  no centro de fisioterapia.   Especialista em Saúde
Pública,  Gestão,  Educação e  Psicologia do Trânsito.  Formado em
Direito pela São Lucas em 2013.

Renato Alves Oliveira Fraga
(CRP – 20/04124)

Letícia Gabriela Gonçalves Ferreira 
(CRP – 20/07784)

Graduação em psicologia em 2017 na Faculdades Integradas
Aparício Carvalho -FIMCA,  pós-graduanda em Avaliação
Psicológica e  Psicodiagnóstico.  Realizou estágio na sessão
Rondônia do Conselho Regional  de Psicologia -  CRP/20 em
2015/2016.  Experiência profissional  nas áreas de psicologia
social  e  clínica.  Atua como psicóloga clínica na Multiclin
Centro Especializado em Terapias.



Formação em Psicologia pela Faculdade Barão do Rio
Branco em 2016.  Atuação como Psicólogo Escolar e
Educacional  na Secretaria de Estado de Educação,  Cultura
e Esporte do Acre.

Antônio Anderson Gomes de Souza 
(CRP – 20/07308)

Formado na Universidade Federal  de Rondônia em 2010.
Atuando no Centro de Referência Especializado Assistência
Social  – CREAS/RO com atendimento a vítimas de violência
sexual  e  Serviço Especializado de Abordagem Social  a  pessoas
em situação de rua.

Giovany dos Santos Lima
(CRP – 20/03777)

Graduada pela FUCMT/UCDB -  Campo Grande/MS (1990).
Mestrado em Saúde Coletiva pela UFMS (2005) e  Doutorado do
Programa de Ciência e  Sociedade,  pela Universidade Pablo de
Olavide,  Sevilla/Espanha (2016).  Atualmente é  Coordenadora
do Curso de Psicologia da UNIRON,  Psicóloga do CAPS Três
Marias/SEMUSA e Psicóloga Clínica na Contato -  Instituto de
Psicologia Humanista.

Francléia de Nazaré Corrêa Silva  
(CRP – CRP-20/7308)

Graduação em Psicologia pela Universidade Paranaense –
UNIPAR em 1999.  Possui  Especialização em Saúde da Família ,
Saúde Mental  e  Psicologia do Trânsito.  Mestrado em Ciências da
Saúde pela UnB.  Experiência em Atendimento clínico.  Professor
da Universidade Federal  de Rondônia em Cacoal .

Joareis Fernandes de Azevedo 
(CRP – 20/01170)

MAIS PSICOLOGIA:
CONSTRUIR E INTEGRAR
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Graduada pela Universidade Federal  de Rondônia.  Especialista
em Psicologia Clínica Contemporânea -  Faculdade Barão de Rio
Branco.  Mestrado pela Universidade Federal  do Acre.
Atualmente,  Psicóloga clínica da Universidade Federal  do Acre,
realizando assistência psicológica aos estudantes e  servidores.

Cristina da Silva Cavalcante Krause
(CRP – 20/03117)

Daniel Antônio de Toledo Gomes 
(CRP – 20/07509)

Graduado pela Faculdade da Amazônia.  Atuou como Psicólogo
Social  no Centro de Referência de Assistência Social  no
munícipio de Chupinguaia/RO e no Centro de Referência
Especializado de Assistência Social  na cidade de Colorado do
Oeste/RO.  Atualmente residente no Programa de Saúde Mental
em Vilhena/RO.
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Graduada pelo Instituto Luterano de Ensino Superior –
ULBRA/PVH. Especialista em Neuropsicologia,  Neurociência e
Psicopedagogia .Mestre em Psicologia pela Universidade
Federal  de Rondônia-UNIR.  Delegad aestadual  da Federação
Brasileira de Terapia Cognitiva.  Docente e  Coordenadorado
Serviço Psicopedagógico de Apoio -  SPA da FAEMA em
Ariquemes.

Gésica Borges Bergamini
(CRP – 20/3910)

Graduação em Psicologia pela Universidade Federal  de Rondônia
-  UNIR.  Mestrado em Psicologia pela Universidade Federal  de
Rondônia – UNIR.  Atualmente Psicóloga do Instituto Federal  do
Acre – IFRO/AC,  Campus Cruzeiro do Sul .

Nelzira Prestes da S. Guedes 
(CRP – 20/03414)

Graduada pela Universidade Federal  de Rondônia (2009).
Especialista em Gestão de Pessoas e  Psicologia Organizacional
(2012) .  Experiência e  atuação em Gestão de Pessoas,
Assistência
Social  e  Hospitalar.  Servidora pública da Prefeitura de Porto
Velho (CRAS Dona Cotinha) e  da Secretaria Estadual  de Saúde
de Rondônia -  SESAU (Hospital  João Paulo II) .

Tânia do Socorro Silva da Silva   
(CRP – CRP-20/03187)

Graduado pela Faculdade Frassinetti  do Recife -  FAFIRE.
Especialista em Gênero,  Desenvolvimento e  Políticas Públicas,
Avaliação Psicológica e  do Trânsito.  Profissional  com atuação de
aproximadamente 08 anos na área social  nas mais  diversas
Secretarias de Governo nos Estados de Pernambuco e  Rondônia.
Atualmente,  psicólogo da ACUDA -  Associação Cultural  e  de
Desenvolvimento do Apenado e Egresso.

Thiago Carvalho Florêncio 
(CRP – 20/08505)

MAIS PSICOLOGIA:
CONSTRUIR E INTEGRAR

Graduação e  mestrado em Psicologia pela Universidade
Federal  de Rondônia (UNIR).  Atua como psicólogo clínico
na Universidade Federal  do Acre (UFAC) e  em consultório
particular.

Régis Albuquerque Henrique
(CRP – 20/02842)

Graduação em Psicologia na Universidade Federal  de
Rondônia em 2012.  Esp.  Psicologia Social  e  das Organizações
(Instituto Universitário de Lisboa -  ISCTE/IUL).  Mestrando
em Psicologia Social  e  das Organizações (Instituto
Universitário de Lisboa -  ISCTE/IUL).  Atualmente Psicólogo
Social  nas áreas de Emergência e  Desastres,  Migração,
Refúgio e  Apatridia e  Direitos Humanos.

Thiago Soares Sitta  
(CRP – 20/04978)


