
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
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SOMOS TODOS CRP! Criar a identidade profissional dos

psicólogos/as de Rondônia e Acre, no sentido de que todos

sintam-se pertencentes ao seu novo CRP 24ª Região, e,

responsáveis também por sua manutenção e crescimento.

Sendo psicólogo e psicóloga, todos pertencem ao CRP-24 e,

assim, podem contribuir com o fortalecimento da

profissão e da atuação Psi.

CUIDAR DOS NOSSOS PROFISSIONAIS EM RONDÔNIA E

ACRE. Aproximar o CRP do Profissional de Psicologia, bem

como os acadêmicos, na jurisdição do CRP-24, com

informações precisas e, em tempo hábil. Divulgar

amplamente, o papel e atuação do Conselho, como

orientador, fiscalizador e disciplinador, segundo rege o

CFP; bem como facilitar e/ou propiciar o acesso do

psicólogo (a) aos espaços de atuação psi e mercado de

trabalho. Promover e apoiar ações que desenvolvam a

qualificação e aperfeiçoamento do profissional de

Psicologia, de modo que consiga gerir sua carreira. 

ESTRUTURAR O CRP-24. Adquirir e Estruturar a Sede

própria do CRP-24, na cidade de Porto Velho/RO e

estruturar uma subsede na cidade de Rio Branco/AC.

Desta forma facilitar o acesso dos profissionais ao seu

Conselho, e agilizar o atendimento de suas necessidades. O

CRP-24 passa a ter autonomia financeira e administrativa

para gerir suas demandas, bem como dar condições para o

fortalecimento da profissão, dos profissionais e ainda, dos

estudantes de Psicologia, nesses espaços onde estará

instalado.

INTENSIFICAR A ORIENTAÇÃO ÉTICA E TÉCNICA AOS

PROFISSIONAIS PARA RESPALDAR SUA ATUAÇÃO. Em

seu papel de orientação e fiscalização, o CRP-24, será

antes, o lugar de segurança do profissional de Psicologia

em Rondônia e Acre, pois terá a proximidade necessária

para conhecer e ser conhecido do seu Conselho, através de

uma comunicação assertiva, seja pela via midiática e

virtual (página do CRP, e-mail, telefone) ou por visitas às

clínicas e instituições públicas e privadas, onde o (a)

psicólogo (a) esteja atuando.

 

 

1.

2.

3.

4.

- PROPOSTAS CENTRAIS -

Eu sou Psicólogo/a. 
SOMOS TODOS CRP
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5.  FORTALECIMENTO E CRESCIMENTO DA PROFISSÃO.

Conhecendo a demanda regional, será possível promover e

apoiar ações que contribuam para o aperfeiçoamento e

fortalecimento profissional dos/as psicólogos/as, tais como

fóruns, seminários, congressos, cursos e treinamentos nas

diversas áreas de atuação e produção psicológica. Além da

aproximação com o Sindicato já existente em Rio Branco, com

vistas a apoiar a criação do mesmo em Rondônia, para que

questões pertinentes à categoria, tais como piso salarial e

jornada de trabalho sejam pautas de legislação estaduais e

municipais. 

 

 

Implantação de um grupo de trabalho para a criação do

CRP jovem, sendo um elo de diálogo com os futuros

psicólogos, quando da sua formação acadêmica e

orientações nos campos de atuação profissional

(mercado de trabalho);

Manter a aproximação do CRP-24 com os formandos de

Psicologia nas instituições públicas e privadas, para

cadastro profissional e entrega de uma Carteirinha

Provisória (ou Certificado de Inscrição), no ato da

Colação de Grau, com validade de noventa dias;

Participar de ações em parceria com as IES (Instituições

de Ensino Superior) para uma formação com mais

conhecimento da ética e seus princípios que embasam

nossa atuação. Bem como diálogos que abram espaço

para novos olhares e fazeres que possam vir a contribuir

para o crescimento profissional em consonância com

novas demandas. 

EIXO 1: FORMAÇÃO ACADÊMICA

- PROPOSTAS POR EIXOS-

EIXO 2 : ADMNISTRAÇÃO/GESTÃO

Aquisição de sede própria para o CRP-24 e estruturação
da sede em Porto Velho e da subseção em Rio Branco.
Estruturação tanto em termos de recursos materiais
quanto humanos;

Eu sou Psicólogo/a. 
SOMOS TODOS CRP
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Estabelecer o CRP-24 Regional: com a implantação de

polos regionais representados/coordenados por

psicólogos colaboradores do Conselho, que sejam

recomendados pelos profissionais locais e referendados

pela Plenária (apoio na orientação e fiscalização);

Conceder descontos de 20% (vinte por cento) no

pagamento do primeiro registro para emissão da Carteira

Profissional ao recém formado;

Criar e estruturar instâncias representativas do CRP-24

em Rondônia e Acre, em locais longínquos a fim de

atender as demandas surgidas, com maior agilidade, e de

maneira mais assertiva, melhorando o fluxo de

atendimento aos profissionais no CRP. 

EIXO 3 : FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO

Participar da atuação profissional de modo mais próximo,

estabelecendo vias de mão dupla para que o psicólogo

encontre no CRP-24 a orientação necessária para sua

conduta e nos ajude a fiscalizar o compromisso ético que

assumimos com a sociedade;

Promover espaços de discussão em parceria com

instituições públicas e privadas a fim de garantir o acesso

à informação nos casos que gerem dúvidas sobre o

exercício profissional;

Ampliar o contato e o acesso do CRP aos gestores de

instituições que possuem psicólogos a fim de orientar

sobre a prática facilitando para que haja melhores

condições de trabalho para o profissional, zelando pelos

princípios éticos e técnicos.

EIXO 4: POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
 

Participar de forma efetiva na proposição de Políticas
Públicas junto aos órgãos municipais e estaduais,
fazendo incidência no Orçamento Público;
Promover e contribuir para a qualificação/treinamento
de profissionais e estudantes de psicologia quanto a
participação do CRP-24 nos Conselhos de Direitos, a fim
de difundir a representatividade da profissão, seja a nível
local ou estadual;
Divulgar na plataforma do CRP-24, quando criado, os
endereços das instituições da Rede de Atendimento em

Eu sou Psicólogo/a. 
SOMOS TODOS CRP
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       Saúde Mental nos Estados de Rondônia e Acre, e similares;

Buscar representatividade nos espaços de discussão e

implantação de políticas públicas levando o conhecimento

psicológico para contribuir com as discussões que

favoreçam a sociedade; 

Propor, apoiar e articular a criação do Sindicato do

profissional de Psicologia em Rondônia;

Propiciar espaços de escuta da categoria, para orientação

e acompanhamento dos sindicatos quando da

formalização de acordos coletivos de trabalho que

especificam jornada, piso salarial, necessidades para a

prática do exercício profissional e competências de cada

área a ser desenvolvida;

Estabelecer junto ao sindicato dos psicólogos do Acre um

laço estreito a fim de fortalecer a lutas sindicais e

trabalhistas dos profissionais atendendo às

reivindicações feitas tanto ao CRP quanto ao Sindicato

buscando assim um fortalecimento da categoria e êxitos

para profissão;

Fomentar junto aos sindicatos a articulação para discutir

sobre os valores das consultas e sessão de psicoterapia

pagos pelos planos de saúde nos Estados de Rondônia e

Acre.

EIXO 5: PSICOLOGIA, CIÊNCIA E PROFISSÃO: 

Realizar, periodicamente, eventos em Psicologia nos

estados de Rondônia e Acre para qualificação profissional

e fortalecimento da categoria nos diversos campos de

atuação;

Apoiar e fomentar a produção científica no campo Psi,

através das Instituições de Ensino Superior em RO e Acre.

Realizar ou apoiar a realização anual de Congressos

Estaduais de Psicologia em Rondônia e Acre.

Estabelecer parcerias institucionais para a capacitação

dos profissionais de Psicologia, a fim de que possam gerir

e empreender de forma ética, técnica e científica, a própria

carreira;

Fortalecer a participação da Psicologia nas agendas de

Campanhas Nacionais e/ou regionais em Saúde nos

estados de Rondônia e Acre.

 

Eu sou Psicólogo/a. 
SOMOS TODOS CRP
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Prestar assessoria jurídica aos profissionais inscritos no

CRP-24, em situações que demandem questões éticas da

atuação (denúncia/representação);

Promover rodas de diálogos para orientações sobre o

exercício ético da profissão;

Implantar as Câmaras de Mediação de Conflito, em

atenção à Resolução 007/2018, para resolução de conflitos

em casos de processo disciplinar, com vistas à restauração

dos laços sociais entre as partes envolvidas e, vivência da

eficácia e economicidade processual. 

EIXO 6: ÉTICA PROFISSIONAL

EIXO 7: COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO

Disponibilizar via plataforma do CRP-24, espaços para

divulgação da atuação profissional exitosa, validando os

conhecimentos e saberes Psi, produzidos em Rondônia e

Acre;

Utilizar os espaços das mídias sociais para a promoção e

fortalecimento da profissão com eventos online,

transmissão ao vivo com o objetivo de alcançar

profissionais que estão longe das capitais e vivenciam

realidades semelhantes pela falta ou pelo uso excessivo

desses novos espaços;

Criar um manual informativo para esclarecer a função do

conselho e a diferenciação e/ou participação de/em

outras instâncias representativas; 

Expandir a atuação com o CRP itinerante, valorizando a

participação de Conselheiros nos principais polos da

Regional, através de reuniões com profissionais dos

municípios para conhecer a realidade local e demandas da

profissão no Estado;

Criar espaços de convívio social, local e regional na Sede

em Porto Velho/RO e na subsede em Rio Branco/AC;

Realizar parcerias com empresas e instituições de serviços

para conceder descontos ou pontuações de descontos em

realizações e participação dos profissionais como cursos,

Pós-graduação, planos de saúde, etc.

Eu sou Psicólogo/a. 
SOMOS TODOS CRP
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- Composição de Chapa - 

Formação em Terapia Comunitária Integrativa.
Especializações em Psicoterapia Breve;  Terapia Cognitivo
Comportamental ;  Saúde Mental  e  Dependência Química.
Especializando em Psicologia Forense e  Jurídica;  Sexologia;
Gestão em Saúde.  Experiência de atuação com dependência
química CRAS e CREAS.  Psicólogo clínico e  do CAPS de
Presidente Médici

Ademir da Costa
(CRP – 20/3943) - Presidente Médici/RO

Especialização em Psicologia Escolar.  Experiência como
conselheira de direito da criança e  do adolescente;  Secretária
Municipal  de Assistência Social ,  Chefe de Núcleo de Medidas
Socioeducativas;  Psicóloga do serviço de meio aberto,  CRAS.
Psicóloga Social ,  Diretora do Departamento de Proteção Social
Especial ,  Vice Presidente do CMDCA e Membro da Comissão de
Justiça e  Paz.

Ana Karla da Silva Feitoza 
(CRP – 20/2497) - Porto Velho/RO

Especialização em Avaliação e  Reabilitação Neuropsicológica.
Docente de nível  superior graduação e  pós-graduação;
Consultora organizacional ;  atua na área social  e  de
vulnerabilidades;  Presidente da ONG Filhas do Boto Nunca Mais ;
Presidente do CMDCA.  Membro do grupo de trabalho de
construção do pacto pelos direitos Humanos do Conselho
Nacional  de Direitos Humanos.

Anne Cleyanne Alves
(CRP – 20/6172) -Porto Velho/RO

Carla Ilara Almeida Vieira 
(CRP – 20/1585) - Cacoal /RO

Mestre em Psicologia;  Especialização em Psicologia Educacional ;
Psicologia do Trânsito;  e  em Avaliação Psicológica.
Especializanda em Neuropsicologia;  e  em Psicologia Humanista e
Abordagem Centrada na Pessoa pelo CIAP.  Experiência como
coordenadora e  docente de Psicologia;  psicóloga escolar;
psicóloga da atenção básica.  Atua com psicologia clínica,
Neuropsicologia e  avaliação psicológica.

Carla Patrícia Rambo Matheus
(CRP – 20/7568) - Ariquemes/RO

Mestrado em Psicologia pela Universidade Estadual  de
Maringá(UEM);  Psicóloga pela Universidade Paranaense
(UNIPAR);  Docente no curso de Psicologia da Faculdade de
Educação e  Meio Ambiente (FAEMA);  Psicóloga Clínica atuante
na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP).

Eu sou Psicólogo/a. 
SOMOS TODOS CRP
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Especialização em Gestão de Emergência em Saúde Pública;
Gestão do Trabalho e  Educação na Saúde;  Gestão de Saúde e
Administração Hospitalar.  Foi  Coordenador Regional  do
CRP 20,  Seção RO.

Cleibson André N. Torres 
(CRP – 20/3995) - Cacoal/RO

Mestre em Psicologia;  Especialização em Psicologia
Transpessoal ;  Metodologia e  Didática do Ensino Superior;
Neuropsicologia;  Políticas Públicas.  Experiência com Psicologia
Hospitalar,  docência.  Atua como psicóloga clínica;  Psicóloga do
Programa de Enfrentamento à Violência Doméstica;  no CAPS;
Coordenadora da Residência Multiprofissional  em Saúde Mental .

Edna Mônica Wobeto
(CRP – 20/1543) - Vilhena/RO

Especialização em Psicologia Organizacional ;  Pós-graduando
em Saúde Mental  e  Dependência Química.  Psicólogo Clínico e
Organizacional .  Presidente do Conselho Estadual  da Pessoa
Idosa;  Psicólogo Voluntário no Centro de Referência em
Atendimento de Dependência Química (CREPAD).  Foi
tesoureiro do CRP20,  Seção RO.

Deusdedi R. Alves
(CRP – 20/5447) - Porto Velho/RO

Elizete Gonçalves Silva
(CRP – 20/1241) - Porto Velho/RO

Especialização em Violência Doméstica contra Crianças e
Adolescentes;  Especialização em Neuropsicologia Clínica;
Formação em Mediação de Conflitos no Contexto Escolar.
Experiência como docente;  Psicóloga hospitalar;  Psicóloga
escolar;  Atua como Analista Educacional ;  Psicóloga Clínica;
Membro da RMEVCA;  Coordenadora do Projeto Vida –
prevenção do suicídio e  promoção da vida.

Ivam Carlos Hermes
(CRP – 20/5328) - Cacoal/RO

Especialização em Psicologia Clínica.  Experiência como docente;
CRAS;  Psicólogo educacional ;  psicólogo da rede municipal  de
saúde.  Foi  presidente da COF- Comissão de Orientação e
fiscalização do Conselho regional  de psicologia -  seção RO.
Psicólogo no CREAS.  Conselheiro Municipal  de Saúde de Cacoal ,
Conselheiro Estadual  de Saúde.

Luciana de C. Rocha
(CRP – 20/3538) - Rio Branco/AC

Especialização em Saúde Mental ,  Psicopatologia e
Psicanálise;  Avaliação Psicológica.  Coordenadora do Centro
de Atendimento à Vítima -  Ministério Público/AC.  Atua no
Sistema Conselhos de Psicologia desde de 2011 tendo sido
Presidente da Comissão Seccional  de Orientação e
Fiscalização da Seção Acre,  Coordenadora da Seção Acree
Conselheira Suplente do CRP20.

Eu sou Psicólogo/a. 
SOMOS TODOS CRP
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Mestre em psicologia pela Universidade Federal  de Rondônia;
Psicóloga do NAST -  Núcleo de atenção a saúde do
trabalhador/HUERB;  Docente do curso de Medicina e
psicologia da Uninorte;  Especialista em saúde mental  e
psiquiatria pela Faculdade de Medicina e  Enfermagem de
Marília/SP – FAMEMA; Especialista em psicoterapias de
orientação psicanalítica pela FAMEMA.

Lucyana Melo 
(CRP – 20/4052) - Rio Branco/AC

Mestre em Psicologia.  Especialização em Psicopedagogia;
Neuropsicologia Clínica pela FMUSP;  Especialização em
Terapia Cognitiva Comportamental .  Psicóloga clínica com
atuação em Neuropsicologia Clínica;  docente;  Coordenadora da
LANPSI/RO (Liga Acadêmica de Neuropsicologia de Rondônia) .

Maria Ivanildes S. Azevedo
(CRP – 20/502) - Porto Velho/RO

Especialização em Preceptoria do SUS;  Gestão do Trabalho e
Educação.  Experiência como psicóloga clínica;  Professora
Especialista na Secretaria de Estado da Educação e
Esportes/AC;  Preceptora de Estágio do Curso de Saúde
Coletiva.  Atualmente é  chefe do Núcleo de Saúde Mental  da
Secretaria de Estado da Saúde AC.

Márcia Aurélia S. Pinto
(CRP – 20/231) - Rio Branco/AC

Especialista em Metodologia do Ensino Superior;  Avaliação
Psicológica.  Foi  Coordenadora do CRP 01 Seção RO.  Psicóloga
Clínica;  Docente em cursos de Graduação,  Pós-graduação e
cursos de capacitação.  Empresária consolidada no Campo Psi
acadêmico,  com venda de livros e  testes psicológicos para
Rondônia e  Acre.

Mercedes A. G. do Amaral
(CRP – 20/490) - Porto Velho/RO

Michelli Olinda Marques Beni
(CRP – 20/1256) - Ji-PAraná/RO

Doutoranda em Psicanálise;  Especialização em Terapia de
Casal  e  Família ;  Psicóloga Clínica da Associação Tiradentes
dos Policiais  Militares e  Bombeiros em Ji-Paraná/RO.

Tiago Oliveira Tavares
(CRP – 20/6990) - Porto Velho/RO

Especialização em Psicologia do Trânsito.  Psicólogo Clínico.
Representa o CRP como Conselheiro no COPEN.

Vinícius Gomes da Silva 
(CRP – 20/6652) - Porto Velho/RO

Especialização em Terapia Cognitivo-comportamental ;
Especialista em Psicologia Clínica.  Experiência com
treinamentos recrutamento e  seleção.  Psicólogo clínico.


