
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 CRP20
(Amazonas e Roraima) ,  suas propostas e membros.



É HORA DE AGIR: ABRIR
CAMINHOS É A NOSSA

META

Aim for 8-10 glasses of f luid per day

     Nossas propostas buscam alcançar horizontes
idealizados pelos vários profissionais  da
Psicologia,  com o objetivo principal  de tornar
visível ,  respeitada e  valorizada essa profissão
dentro da área da saúde,  uma vez que a  mesma é de
suma importância para saúde mental .
     É  Hora de Agir!  É  hora de agir ,  fortalecer e
consolidar nessa profissão na Região,  em todas as
áreas de atuação!
     Abrindo caminhos:  Valorizando a Profissão.
Apresentar ações afim de estruturar e  organizar o
CRP é a  nossa prioridade,  para que possamos nos
fortalecer como profissionais  na nossa Região!  
     Fazendo o Melhor:  Fizemos um Juramento. . . .
Lutaremos para facilitar  o  acesso da população,  de
TODAS as classes sociais ,  ao profissional  da
Psicologia,  que possam contribuir  ativamente com
a promoção das diversidades e  do bem-estar
psicossocial  e  qualidade de vida das pessoas,  pois ,
a  preocupação com a saúde não deve ser apenas
cuidar do corpo,  mas também da MENTE,  o  que se
tornou uma questão de saúde pública!

I  – Psicologia em Foco
Melhorar a  qualidade da carteira do profissional
Psicólogo
Promover especializações,  congressos,  fóruns e
eventos para o desenvolvimento dos
profissionais  da área;
Criar cronogramas de eventos,  valorizando as
Pratas da casa,  ou seja ,  profissionais  locais ;
Acompanhar e  fiscalizar projetos a  serem
implantados por profissionais  nas redes públicas
da saúde,  educação e  segurança;
Divulgar o trabalho e  papel  do psicólogo com
intuito de promover a  valorização da Psicologia;
Promover eventos e  convidar os profissionais  da
nossa Região para que possam,  com o nosso apoio
e suporte,  apresentar suas contribuições com a 

- PROPOSTAS -

CRP 20 - AMAZONAS



É HORA DE AGIR: ABRIR
CAMINHOS É A NOSSA

META

Aim for 8-10 glasses of f luid per day

Psicologia e  suas nuances através de entrevistas,

palestra e  seminários ao público em geral  e  com

isso divulgar o trabalho do Psicólogo,  gerar acesso

à Psicologia além de obter visibilidade e

reconhecimento social .

Manter atualizado cadastros dos profissionais ,

bem como promover a  divulgação de suas

atividades no site  do conselho.Essas ações

poderão ser efetuadas por meio da escuta ativa

dos profissionais  com a intenção de estabelecer

um elo e  conhecê-los para saber de seus projetos

e ações relacionadas ao desenvolvimento da

Psicologia,  encurtando a distância entre o

Profissional  da Psicologia e  CRP;

Ampliar os  canais  de comunicação e

atendimento para que possamos dialogar com os

Profissionais  e  articular novas estratégias com

transparência,  bem como oferecer suporte

técnico que possam facilitar  as  propostas de

renegociações consistentes,  com o intuito de

manter os profissionais  ativos e  atuantes em

seus fazeres;

Criar divisões por área de atuação dentro do

CRP,  para acompanhamento de fiscalizações e

análise dos processos de forma mais

especializada e  menos generalista,  com ações

mais direcionadas,  que irão contribuir

efetivamente com acadêmicos e  profissionais

que recorrem ao CRP,  na busca de orientações

mais específicas.  Isso contribuirá com a melhora

do posicionamento e  das recomendações desse

Conselho (consolidar a  confiança na equipe

técnica) ;
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Fiscalizar órgãos públicos,  que venham cercear
ao profissional  desenvolver suas atividades com
base em legislações próprias,  prejudicando e
muitas vezes inibindo o profissional  de atuar 
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II  – Psicologia Estratégica
Impactar a  cultura de Saúde Mental ,  levando ao
maior número de pessoas,  através de divulgação
pelos diversos meios de comunicação;
Criar guias de atuação e  atendimentos
psicológicos que facilite  o  acesso da população;
Fazer junto ao Estado e  Município,  ações que
facilitem o acesso da população ao Psicólogo;
Promover respeito a  diversidade,  direitos
humanos,  justiça,  inclusão e  bem comum;
Manter a  gestão dos recursos públicos de forma
transparente.

CRP 20 - AMAZONAS

III  – Psicologia com Múltiplas Parcerias:
Articular a  possibilidade da implantação de uma
caixa de assistência aos psicólogos.  Onde possam
ter auxilio saúde,  educacional  e  jurídico.  Buscar
parcerias e  apoio do CFP,  dentro da legislação em
vigor.
Trabalhar interdisciplinarmente para divulgar
novas abordagens,  visando,  um atendimento mais
amplo e  completo;
Estreitar relações com órgãos públicos para
divulgar e  abrir  novos campos de atuação;
Ouvir  psicólogos e  demais profissionais  de saúde
para definir  metas,  planos,  implementar novas
estratégias e  abordagens para a  população;
Buscar melhoria do acesso do profissional
psicólogo,  ao mercado de trabalho junto às
esferas públicas,  onde existe a  necessidade com
demandas significativas.  Como:  escolas,
municipais  e  estaduais ,  hospitais ,  UBS,  UPAS,
delegacias,  presídios,  instituições de
recuperação,  fórum.
Melhor acolhimento no nosso Estado das
demandas existentes (Escuta Ativa) ,  evidenciadas
por meio das notícias veiculadas na mídia e  nas
redes sociais .  As pessoas clamam por “  Socorro” ,
buscando ajuda psicológica e  não tem.

com liberdade,  f icando assim desacreditado e
desvalorizado.  
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Somos profissionais  da Saúde Mental ,  estamos
acompanhando de camarote o caos na nossa
sociedade (Estupros,  aliciamento,  Agressão física,
Violências Doméstica,  Suicídio,  Bullying e  etc . . . . ) .  E
estamos de braços cruzados,  essa briga é  nossa,
precisamos fazer as  intervenções e  fazer valer nosso
juramento.  Até quando iremos ficar calados?

Idealizado pelos 18 membros que compõem a
chapa 13.
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- Composição de Chapa - 

Diana Dores de Oliveira Vicente
(CRP - 20/ 01831)

DIANA DORES DE OLIVEIRA VICENTE,  50 anos,  Viúva,

natural  de Itacoatiara – Am. ,  residente na cidade de

Manaus,  Psicóloga – CRP – 20/01.831,  graduada pela

ULBRA/AM, com MBA – Gestão de Pessoas/ Universidade

Gama Filho/Am, Especialização em Avaliação

Psicológica/Martha Falcão e  Doutorado em Psicologia,

cursando na UCES/Buenos Aires.  Desenvolve atividades

nas áreas Clinica,  Organizacional  e  Avaliação Psicológica.

E-mail :  diana_dores@hotmail .com

Georgia Demeter Costa Monteiro
(CRP - 20/ 07560)

GEORGIA DEMETER COSTA MONTEIRO,  43 anos,  solteira,

natural  de Manacapuru -  AM,  residente na cidade de

Manaus-AM, Psicóloga -  CRP.20/07560.  Graduada pela

Universidade Nilton Lins.  Atuação profissional  na aréa

Clínica e  Social ,  Psicoterapia Individual ,  Familiar e  Casais ,

Psicodagnóstico,  Avaliação Psicológica e  Home Care.  E-

mail :  georgiademeter@gmail .com

MARIA DE FATIMA ALENCAR RAMIRES,  Casada,  natural

de Fonte Boa – AM,  residente na cidade de Manaus,

Psicóloga – CRP – 20/06273,  graduada pela Escola

Superior Batista do Amazonas – ESBAM. Desenvolvo

atividades nas áreas Clínica,  Organizacional  e  Avaliação

Psicológica.  

E-mail :  mfr.alencar@hotmail .com

Maria de Fatima Alencar Ramires
(CRP - 20/ 06273)

Eli Costa de Souza
(CRP - 20/ 08468)

ELI COSTA DE SOUZA.  Residente na cidade de Manaus – Am,

Psicólogo CRP 20/08468,  graduado pela Universidade Nilton

Lins em 2018.    Atuação profissional :  Psicologia Clínica,

Avaliação Psicológica e  Psicologia Organizacional .Telefone:

(092)  99167-7678 /  98151-7033.
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Dalila Azevedo da Silva
(CRP - 20/ 01831)

DALILA AZEVEDO DA SILVA,  55 anos,  casada,  natural  de

Manaus,  com Formação de Psicólogo na UFAM – 2012,

com Pós-Graduação em Psicologia Clínica,  na ULBRA –

2015,  Saúde Mental ,  Álcool  e  Outras Drogas na UEA –

2016 e  MBA em Gestão de Pessoas no Setor Público na

UCAM – 2018.  Atuando em Psicologia e  Clínica e

Comunitária.  E-mail :  dalilaazevedopsi@gmail .com

Francisco José de Sousa Filho
(CRP - 20/ 05070)

FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA FILHO,  50 anos,  casado,

Psicólogo – CRP-20/05070,  Servidor Público do Poder

Judiciário (Tribunal  de Justiça do Amazonas) ,  graduado

pela Universidade Federal  do Amazonas,  turma

2007/2012,  com Pós Graduação em Psicologia Jurídica e

Forense pela Faculdade Unileya.    Atuando como

Psicólogo no setor psicossocial  da 3 vara de Família

desde março de 2015.  E-mail :  f jsfilho.10@hotmail .com

ROMAN KLINGER DE ANDRADE TAVARES,  42 anos,  solteiro,

natural  de Óbidos – PA,  residente na cidade de Manaus,

Psicólogo – CRP – 20/02834,  graduado pela ULBRA/AM,

com Especialização em Gestão Estratégica de Recursos

Humanos/ pelo Exército Brasileiro em parceria com a

Universidade Castelo Branco/ RJ.  Desenvolve atividades

nas áreas Organizacional  e  Clínica.  E-mail :

rklingerat@gmail .com

Roman Klinger de Andrade Tavares
(CRP - 20/ 06273)

Daniele Barros Mesquita
(CRP - 20/ 08555)

DANIELE BARROS MESQUITA,  27 Anos,  Solteira,  Natural  de

Manaus-  Am,  residente na cidade de Manaus,  Psicóloga – CRP

– 20/08555,  graduada pela Uninorte – Centro universitário

do Norte,  Pós graduanda em Avaliação Psicológica pela

instituição IPOG.  Desenvolve atividades na área de

Orientação Vocacional  e  Acompanhamento à crianças

Especiais .  E-mail :  barrosdanny.s21@gmail .com

Hiliane Santiago dos Santos
(CRP - 20/ 04403)

HILIANE SANTIAGO DOS SANTOS,  31 Anos,  Casada,

natural  de Manaus – AM,  residente na cidade de Manaus,

Psicóloga – CRP – 20/04403,  graduada pela

Universidade Federal  do Amazonas -  UFAM, com Pós

Graduação em Psicologia Organizacional  e  do Trabalho e

Avaliação Psicológica e  Psicodiagnóstico pelo Instituto

Brasileiro de Formação -  IBF.  Desenvolve atividades nas

áreas Clínica,  Organizacional  e  Avaliação Psicológica.  E-

mail :  hhilianesantoss@gmail .com
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Irismar Campos de Farias
(CRP - 20/ 08237)

RISMAR CAMPOS DE FARIAS,  56 anos,  casada natural  de

Picos –Pi ,  residente em Manaus,  Psicóloga – CRP

20/08237,  graduada pela Universidades Nilton Lins,  com

pós-graduação em Psicologia Jurídica e  Inteligência

Forense pela (ESP) Instituto de Especialização do

Amazonas,  Capacitação em Gerontologia e  Saúde Mental

pela Faculdades Prominas.  E-mail :  yris169@gmail .com

Caren Luana de Souza Assante
(CRP - 20/ 01794)

CAREN LUANA DE SOUZA ASSANTE,  40 anos,  casada,

natural  de Manaus/Am, residente na cidade de Manaus,

Psicóloga – CRP 20/01794,  Graduada pela Universidade

Luterana do Brasil  – ULBRA/AM -  2005,  Pós-Graduada

pela Centro Universitário do Norte -  UNinorte/Laureate

– 2006.  Tem formação em Coaching Profissional  pela

SLAC.  Desenvolve atividades na área organizacional ,

com 15 anos de experiência na área de Recursos

Humanos.  Atualmente está como Consultora de RH em

uma empresa multinacional .  E-mail :

carenassante@gmail .com

HELLEN PRISCILA DA SILVEIRA,  38 anos,  solteira,  natural

de Manaus -  AM,  Psicóloga -  CRP.20/2349.  Especialista

Clínica pela ULBRA.  Atuação profissional  na aréa Clínica e

Life  Coach.

Hellen Priscila da Silveira
(CRP - 20/ 02349)

Haliane Quara da Silva
(CRP - 20/ 02136)

HALIANE QUARA DA SILVA,  46 anos,  Solteira,  natural  de

Manaus – Am. ,  residente na cidade de Manaus,  Psicóloga

– CRP – 20/02136,  graduada pela ULBRA/AM, com MBA –

Gestão de Pessoas /  Universidade Gama Filho/Am.

Desenvolve atividade na área Organizacional .  E-mail :

Hquara@gmail .com

Conceição Gonzaga Rodrigues
(CRP - 20/ 02782)

CONCEIÇÃO GONZAGA RODRIGUES,  47 anos,  Casada,

natural  de Manaus –Am.,  residente na cidade de Manaus,

Psicóloga – CRP – 20/02782,  graduada pela ULBRA/AM,

Especializando em TCC – Terapia Cognitivo Comportamental

/Martha Falcão –WYDEN / Desenvolve atividades na áreas

Clinica.  Email :  ceica7158@gmail .com
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Mariana Santos da Silva
(CRP - 20/ 07769)

MARIANA SANTOS DA SILVA,  42 anos,  casada,  natural  de

Manaus/AM, residente na cidade de Manaus,  Psicóloga,

CRP 20/07769,  graduada e  com Especialização em

Gestão Organizacional  de Recursos Humanos pelo

Centro Universitário FAMETRO/AM. Desenvolve

atividades na área Social  na OSC AMAR – Associação

Missionária de Apoio e  Resgate.  Manaus/AM.

Maria de Nazaré Lourido Barreto
(CRP - 20/ 07770)

MARIA DE NAZARÉ LOURIDO BARRETO,  56 anos,

divorciada,  natural  de Santarém -  PA,  residente na

cidade de Manaus,  Psicóloga -  CRP -  20/07770,  graduada

pela FAMETRO/AM, com Pós Graduação em Gestão

Organizacional  e  Recursos Humanos/FAMETRO/AM,

desenvolve atividades como Funcionária Pública

Municipal .  E-mail :mnl-barreto1@hotmail .com

GISELE SOUZA MAGALHÃES DE SÁ,  39 anos,  Casada,

natural  de Manaus -  AM,  residente na cidade de Manaus,

Psicóloga -  CRP -  20/01411,  graduada pela ULBRA/AM, com

Especialização em Psicologia Clínica,  também pela

ULBRA/AM, com Formação em Life  Coaching e  Practitioner

em PNL.  Executo atividades de Recrutamento e  Seleção em

Recursos Humanos no Comércio/Varejista.  E-

mail  m_magalhaes26@hotmail .com

Gisele Souza Magalhães de Sá
(CRP - 20/ 01411)

Doralice Costa da Silva
(CRP - 20/ 06331)

DORALICE COSTA DA SILVA,  44 anos,  casada,  natural  de

Manaus-AM, residente na cidade de Manaus,  Psicóloga –

CRP – 20/06331,  graduada pela faculdade Metropolitana

de Manaus – FAMETRO, com pós graduação em psicologia

jurídica pela faculdade Metropolitana de Manaus –

FAMETRO, capacitação em Terapia comunitária

íntegrativa sistêmica pela UNATI – UEA.  Desenvolve

atividades na área clínica.E-mail :

dora_licecs@hotmail .com


