
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.



    AGREGAR MOVIMENTAR

3 – Fortalecer as  comissões permanentes e
estimular a  manutenção especiais ,  sobretudo a de
Direitos Humanos.

Aim for 8-10 glasses of f luid per day

4 – Aproximar a  seção dos povos originários,
tradicionais  ( indígenas;  ribeirinhos,  extrativistas ;
afrodescendentes) ,  buscando ampliar discussão no
campo da psicologia enquanto ciência e  profissão.

EIXO 2:   PSICOLOGIA EM DESTAQUE

EIXO 1: EXERCÍCIO PROFISSIONAL
1 -  Estabelecer diálogo com as (os)  psicólogos (as)
em formação,  a  f im de aproximar as  (os)  futuras
(os)  profissionais  do conselho da seção.

1 -  Estruturar os laços entre a  seção Roraima do
CRP – 20 com as instituições de Ensino Superior,
afim de desenvolver atividades em parceria,
estimulando a interação entre profissionais  e
estudantes.

2 -  Organizar uma agenda de rodas de conversas;
troca de experiências;
Debates em parceria com as UES e o  SINDPSi,
fomentando nesses espaços a  discussão da
Psicologia – ciência e  profissão,  com a participação
de estudantes e  profissionais  da área.

3 – Criar canais  de comunicação através das
mídias sociais  para divulgação de campanhas e
ações da seção e  do sistema conselho.

- PROPOSTAS -

CRP20 - SEÇÃO RORAIMA

2 -  Dialogar e  incentivar a  participação em
grupos de trabalhos GT s .  

4  – Buscar junto à  sede do CRP – 20 a  convocatória
urgente das (os)  f iscais  concursados da seção
Roraima.

Seção Roraima



AGREGAR MOVIMENTAR

Formada em Psicologia pela Universidade Federal  de
Roraima em 2015,  especialista em Vigilância em Saúde pela
Instituição de ensino e  pesquisa Sírio Libanês no ano de
2017.  Atuação em Saúde Pública,  atualmente trabalha com
Saúde do Trabalhador e  como psicóloga clínica.

Maria Cecilia da Silva Ribeiro  

Bacharel  em Psicologia pela Universidade Federal  de
Roraima – UFRR,  Especialista em Saúde Mental  e  Atenção
Psicossocial  pelo Centro Universitário Estácio da Amazônia,
Mestre em Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Saúde da UFRR.  Trabalha no Centro de
Qualidade de Vida do Sistema de Segurança Pública como
psicólogo,  e  desenvolve pesquisa na área de Políticas
Públicas em Saúde Mental  e  Atenção Psicossocial .

Rodrigo Scalabrin
 

Cristiane Barbosa de Mnezes,  Psicóloga CRP-20/04714,
Formada pela Faculdade Cathedral  de Ensino Superior,
Especialista em Coordenação Pedagógica pela Universidade
Federal  de Roraima-UFRR.  Trabalho atualmente na Secretaria
Municipal  de Educação –SMEC no Núcleo de Apoio Pedagógico
e Psicossocial-NAPPS.

Cristiane Barbosa
 

Graduada em administração pela UFRR e em Psicologia
pela Faculdade Cathedral ,  possui  formação em Gestal-
Terapia pelo Instituto de Gestal-Terapia de Roraima.  
É servidora pública e  atua também como psicóloga
clínica para adultos,  adolescentes e  casais .

Rosimar Arakaki

Graduada pela Universidade Federal  de Roraima,  Sexóloga,
formada pela Universidade de Araraquara-SP.  Trabalhei  desde
a minha graduação na Setrabes como coordenadora do abrigo
infantil  e  após como Psicóloga na Coordenação de Políticas
Públicas para as  Mulheres.  Atualmente faço atendimentos
clínicos particulares à  adolescentes,  mulheres/homens e
casais ,  nessa área de autoestima,  sexualidade,
relacionamentos amorosos,  disfunçôes sexuais  e  outros.

Maíne Ferreira da Silva

Graduado em Psicologia pela Faculdade Cathedral ,
de Roraima.  É servidor público na Secretaria de
Saúde Municipal  de Boa Vista – RR,  cargo
Coordenador Municipal  de IST/AIDS E HEPATITES
VIRAIS.  Atua como psicólogo do movimento LGBT
atendendo jovens e  adolescentes,  no enfretamento,
da depressão e  o  diagnostico reagente para
HIV/AIDS/SIFILIS E HEPATITES VIRAIS.

Sebastião Lima Diniz Neto
 

- Composição de Chapa - 


