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o psiu online
está de volta
a nossa comunicação com a categoria. Entretanto, após essa considerável ausência, o informativo Psiu Online voltou com uma nova interface e
linha editorial e, aos poucos, terá seu
envio regularizado.
Esta ferramenta de comunicação será composta de matérias
relativas às ações do CRP-11, bem
como das articulações intersetoriais
desenvolvidas nos diversos espaços
de atuação desta autarquia para que

os (as) profissionais fiquem inteirados e possam participar.
O Psiu Online contará com
seções de notícias das atividades do
CRP-11, bem como seções de orientação para a categoria produzidas
pela Comissão de Orientação e Fiscalização em Psicologia (COF) em
parceria com a Comissão de Orientação e Ética (COE). Você saberá dos
calendários e das ações desenvolvidas por todas as comissões temáticas do CRP 11.
Atualmente, encontram-se
em funcionamento as seguintes comissões: Comissão de Saúde, Comissão de Psicologia na Assistência Social, Comissão de Psicologia
Escolar/ Educacional, Comissão de
Psicologia Jurídica, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Avaliação Psicológica e Comissão de
Psicologia do Esporte.
Haverá, também, seção de
entrevistas com pesquisadores(as),
técnicos(as), professores(as), profissionais e estudantes de Psicologia e
de áreas afins, além de matérias com
integrantes de movimentos sociais
dos quais a Psicologia historicamen-

te vem interagindo.
Através das mídias institucionais do CRP 11, inclusive o PSIU, a
categoria poderá ter acesso aos comunicados oficiais da autarquia, às
resoluções e legislações pertinentes, bem como à divulgação periódica de eventos de interesse da Psicologia. O informativo será enviado por
e-mail e estará disponível em todas
as mídias institucionais do CRP 11 (site
e fanpage do Facebook).
Atualize seus dados aqui para receber nossas notícias.
Atenciosamente,
Comissão de Comunicação
IX Plenário do CRP-11

Fotografia: Florian Klauer

Após vários meses sem circulação, o Psiu Online está de volta
com as principais notícias, eventos
e pautas do Conselho Regional de
Psicologia 11ª Região (CRP-11) e da
categoria, marcando uma nova linha
editorial da gestão “CRP de Lutas”,
composta pelo IX Plenário do CRP-11.
A veiculação do Psiu Online estancou por período considerável; enfrentamos diversos problemas de
ordem técnica de modo a prejudicar
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A cerimônia de reinauguração da sede do CRP-11
acontece no mês do
psicólogo, dando as boas
vindas oficial ao IX Plenário.
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Assinatura do TAC
Secretaria Municipal de
Saúde e Ministério Público
assinam Termo de Ajustamento de Conduta dos
serviços de saúde mental.
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Saiba quais foram os eventos realizados pelo CRP-11 e
dos quais participamos.
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e Fiscalização desempenha
um papel fundamental no
CRP-11. Conheça melhor.

LGBTT em pauta
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Em tempos de retrocesso, é
preciso posicionar-se. Leia
a nota de posicionamento
do CRP-11 diante da institucionalização das práticas
de reversão sexual.
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sobre Reajuste da
Anuidade
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Não caia em falsas notícias.
Entenda as reais mudanças
efetuadas no reajuste da
anuidade do CRP-11.
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Extermínio
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O CRP-11 expressa pesar e
emite nota sobre a chacina
contra 4 adolescentes, no
Centro de Semiliberdade
Mártir Francisca, em Fortaleza. Leia a nota de repúdio.
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sede do CRP11
reinaugurada
A CERIMÔNIA DE REINAUGURAÇÃO DA SEDE DO
CRP-11 ACONTECE NO MÊS DO PSICÓLOGO, DANDO
AS BOAS VINDAS OFICIAL AO IX PLENÁRIO
Foi em clima de alegria e com
sentimento de sonho realizado que
foi reinaugurada a sede do Conselho
Regional de Psicologia 11ª Região. A
oficialização do novo espaço aconteceu num mês importante para a
categoria, no qual se comemora o
mês do psicólogo. Com a reforma, a
sede ganha não só mais espaço físico, mas também amplia sua capacidade de apoio à categoria.
A cerimônia, que contou
com a participação de formados e
graduandos, teve direito a debates e
discussões sobre as lutas e conquis-

tas do Conselho e Sindicato, homenagem ao II Plenário com as participações de Teresa Cristina Monteiro
de Holanda e Meire Nunes Viana,
além do lançamento da pesquisa online sobre as condições de trabalho
do psicólogo.
Como destacou em sua fala
de abertura, o Conselheiro e Presidente do CRP-11, Diego Viana, a reforma já era uma demanda antiga para
ampliar e qualificar os espaços na
busca por uma melhor prestação de
serviços: “Estávamos funcionando
no limite, a casa antiga não compor-
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tava e nem oferecia estrutura mínima
para sediar um conselho profissional. Ao longo do tempo fomos arranjando jeitos para funcionar, mas os
problemas foram ficando crônicos.
Ainda não é o ideal, mas aos poucos
vamos adequando”.
Outra demanda que também entrou no campo da reforma e
constitui mais um avanço, foi tornar
a nova sede acessível para pessoas com deficiência, um importante
passo para que os profissionais que
possuam alguma deficiência possam
se fazer mais presentes nas ações
e para que se sintam minimamente
representados perante uma dívida
histórica, tendo em vista as muitas

dificuldades que estes enfrentam
diante do exercício da profissão.
Após quase um ano de reformas e todos os trâmites que envolveram a mudança de volta para
o endereço oficial, a celebração
deste momento só tornou-se possível agora, concretizando mais uma
etapa das diversas conquistas pelas
quais a IX Plenária vem lutando: “nós
(do IX Plenário) temos um perfil diferente das anteriores, temos uma
média de idade mais jovem e com
perfil de atuação majoritário nos
serviços de ponta. Além de termos
uma plataforma de gestão bastante
combatente no que diz respeito à
militância. Somos um grupo de lutas

e não abrimos mão de nenhuma delas”, pontuou Diego.
Andrea Esmeraldo, Conselheira Suplente Região Nordeste
do Conselho Federal de Psicologia
(CFP), falou da importância do psicólogo frente ao atual momento vivenciado no país, no qual os direitos
dos cidadãos estão sendo arduamente ameaçados. Destacou ainda
os avanços conquistados pela categoria nos últimos 20 anos no que
diz respeito ao compromisso com

a qualidade do trabalho para a sociedade. Ressaltou, ainda, a importância da categoria atuar a frente as
lutas por melhores condições de trabalho e qualidade do serviço prestado.

nós (do IX Plenário) temos um perfil diferente das anteriores, temos uma média de
idade mais jovem e com perfil de atuação
majoritário nos serviços de ponta. Além
de termos uma plataforma de gestão bastante combatente no que diz respeito à
militância. Somos um grupo de lutas e não
abrimos mão de nenhuma delas.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MINISTÉRIO
PÚBLICO ASSINAM TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL
Os profissionais e usuários dos serviços de saúde mental
de Fortaleza tiveram uma grande
conquista no mês de setembro: foi
assinado, pelo Ministério Público
do Estado do Ceará e pela Secretaria Municipal da Saúde, o Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), que
define a realização de concursos
públicos para a área e muitas outras
melhorias e ajustes nos serviços de
saúde mental ofertados em Fortaleza.
Realizado a partir do diagnóstico da 1ª Promotoria de Justiça

de Defesa da Saúde Pública, o TAC
tem por objetivo atender as demandas de reestruturação da Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS) do município.
O Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região fez-se presente,
junto a outras entidades, na audiência pública de assinatura do TAC, e
entende este momento como um dia
histórico de luta que avança em direção à qualificação dos serviços, a um
melhor atendimento dos usuários e
ao fortalecimento da saúde como
um todo.
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Fotografia: Jéssica Carneiro

vitória para a
categoria

A assinatura do termo sela o
trabalho de aproximadamente 1 ano
e meio realizado pelo CRP-11 e pelas
entidades implicadas de negociação e de luta por um desfecho satisfatório. Nas palavras do atual conselheiro presidente, Diego Mendonça
Viana, “encerramos uma parte do
trabalho de fazer-nos presentes
nestes espaços de luta, fazendo um
debate qualificado, e também propondo, acompanhando e cobrando
as instituições responsáveis por estes ajustes”.
O TAC tem como objetivo
ajustar e tornar obrigatório o cumprimento do plano de ação e dos prazos
previstos pela Secretaria Municipal
de Saúde no que tange à melhoria
dos serviços de saúde mental da cidade, bem como a reestruturação

dos espaços físicos dos equipamentos, a contratação via concurso público de profissionais que desempenham atividades-fim, a extinção de
contratação por meio de RPA, entre
outros. A medida visa à qualificação
dos serviços oferecidos pela Rede
de Atenção Psicossocial (RAPS) de
Fortaleza e ao melhor atendimento
de usuários de equipamentos como
o Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS).

Fotografia: Jéssica Carneiro
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aconteceu
11/08
Reinaguração da Sede do CRP-11

22/07 - 12/08 - 07/10
Debates sobre oferta dos serviços
psicológicos no âmbito da saúde
suplementar e dos serviços ambulatoriais do SUS

26/08
Dia do Psicólogo

aconteceu
21/10
I Encontro Cearense de Psicologia
do Esporte

23/10
Mobilização “Saúde Mental em
pauta: por uma sociedade sem
manicômios”

17/11
IX Encontro Caririense de Psicologia

20/10
Fórum de Enfrentamento ao EaD
nas graduações em Saúde
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você sabe o
que é a COF?

Cada Conselho Regional de
Psicologia (CRP) funciona com uma
Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), que tem por competência coordenar e executar em sua
jurisdição as atividades de orientação e fiscalização da entidade.
O Serviço de Orientação
destina-se aos psicólogos e à sociedade, e tem como objetivo a informação a respeito dos direitos e deveres do profissional. Tal orientação
fundamenta-se no Código de Ética
Profissional do Psicólogo (CEPP)
e nas resoluções, normas e leis do
Conselho Federal e dos CRP’s. As
atividades de Fiscalização são práticas promovidas para garantir serviços de qualidade prestados pelos
profissionais à sociedade.

permanente dos serviços prestados
pela categoria à população. Enfatizar as responsabilidades sociais da
profissão. Esclarecer à sociedade a
respeito dos recursos da Psicologia,
dos serviços psicológicos disponíveis e sobre os direitos dessa comunidade enquanto usuária desses
serviços. Fortalecer a identidade
profissional do psicólogo, promovendo sua contínua avaliação nas diversas áreas/campos de atuação.

13
Dos Fiscais:
Os fiscais agirão com objetividade e respeito, pautando suas
atividades de acordo com planejamento aprovado em Plenária, competindo-lhes seguir diretrizes emanadas diretamente da Comissão de
Orientação e Fiscalização.
As Fiscalizações do exercício profissional:
Terão como objetivo a identificação ou constatação de condutas irregulares, segundo os procedimentos abaixo:
1 – a fiscalização, como atividade
rotineira do CRP’s, realizar-se-á independentemente de denúncia ou
informação, sendo as visitas de inspeção levadas a termo não apenas
em consultórios, serviços, clínicas e

instituições cadastradas nos Regionais, mas em todo e qualquer lugar
onde se possa supor atuação de Psicólogo.
2 – Quando houver formalização da
denúncia, da informação ou da notícia, que possa indicar irregularidade ou exercício ilegal da profissão, a
fiscalização investigará o fato com
a urgência necessária à averiguação
da verdade.
A configuração atual da COF do
CRP11:
Conselheiro Presidente: Francisco Gilmário Rebouças Júnior (CRP
11/05060)
Psicóloga Fiscal: Ana Joyce D’ávila Di
Ciero (CRP11/1994)
Estagiário: Igor Weyber da Silva Ramos
Contato: (85) 99978-4480

Das Atribuições da COF:
Assegurar o cumprimento
da lei, decretos e resoluções que regulamentam o exercício da profissão
de psicólogo. Assegurar melhoria

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 002/2017 - DEZEMBRO/2017

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 002/2017 -DEZEMBRO/2017

14

15

NOTA DE POSICIONAMENTO DO CRP-11 ÀS TENTATIVAS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE
REVERSÃO SEXUAL PARA A POPULAÇÃO LGBTT
A Psicologia é uma ciência
e uma profissão que possui muitas
responsabilidades diante dos processos de cuidado e de intervenção
com indivíduos e coletividades na
sociedade. Em virtude deste imperativo ético, o da responsabilidade
dos atos, a Psicologia tem se posicionado e agido com criticidade
diante das diversas problemáticas
de cada tempo histórico.
Neste sentido, existe um
acúmulo de debate, de pesquisas e
de articulação de saberes dentro da
Psicologia e em diálogo com diver-

diversidade
gênero
sexualidade
Fotografia: Peter Hershey
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sos campos do conhecimento para
que se produzam alguns consensos
importantes para esta profissão. A
Psicologia fez uma escolha histórica e muito relevante de pautar seus
fundamentos éticos no estrito respeito aos Direitos Humanos.
Está grafado no Código
de Ética Profissional do Psicólogo
(CEPP), no primeiro princípio fundamental como se percebe a seguir:

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
I. O psicólogo baseará o seu trabalho no
respeito e na promoção da liberdade, da
dignidade, da igualdade e da integridade
do ser humano, apoiado nos valores que
embasam a Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
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Fotografia: Alice Donovan

Este pilar e compromisso
estruturantes servem de eixos orientadores para todas as práticas em
Psicologia. Portanto, esta profissão
está intimamente imbricada com a
defesa da diversidade sexual, do
combate às formas de exploração
da dignidade humana e do combate
ao preconceito, mesmo aquele preconceito supostamente trajado de
fazer científico.
A Organização Mundial de
Saúde (OMS), no começo da década
de 1990, declarou que a homossexualidade (em todas as suas formas
de expressão e vivência) não é patologia. Este consenso ocorreu por
meio de extensa pesquisa científica,

fundamento clínico sólido e comprometimento ético pelo respeito à
dignidade das pessoas em sua diversidade de existir.
Durante a mesma década
de 1990, a Psicologia passou por intensos debates, discussões científicas e clínicas, e também deixou sua
contribuição para que a diversidade
sexual fosse respeitada e despatologizada.
A instituição da Resolução
do Conselho Federal de Psicologia
001/1999 foi uma prova concreta dos
compromissos da ciência e da profissão Psicológica neste país.

Fotografia: Volkan Olmez
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esclarecimento sobre reajuste
da anuidade do
CRP-11
ENTENDA AS REAIS MUDANÇAS QUE OCORREM NA ANUIDADE DO
CRP11 E AJUDE A FREAR
FALSAS NOTÍCIAS
O Conselho Regional de Psicologia da 11ª região (CRP 11), jurisdição Ceará, vem a público esclarecer
a categoria e a sociedade a respeito
de informações equivocadas que
circulam em redes sociais quanto ao
reajuste de Anuidade de 2018.
Chegou ao conhecimento
deste Conselho Regional, na data

de 24 de outubro de 2017, que estaria
circulando um arquivo (em formato
de imagem e PDF) com a Resolução
CFP nº 004/2017 afirmando que os
valores contidos neste documento
são os valores de anuidade do CRP 11.
Trata-se de informação falsa.
A referida resolução é verdadeira e foi aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia em maio
de 2017 e estipula os valores máximos que podem ser cobrados pelos
Conselhos Regionais de Psicologia
quando forem reajustar suas anuidades em assembleias competentes,
constante no valor de R$ 623,68.

Para continuar lendo, clique aqui
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Todavia, este não é o valor
da anuidade de pessoa física do
CRP 11. Fiquem atentos(as)!
O CRP 11 realizou assembleia
orçamentária em 30 de setembro
de 2017 (com ampla publicidade
em suas mídias institucionais e com
transmissão ao vivo via página institucional no Facebook) e nesta assembleia ficou deliberado o reajuste
de 2,5565% em estreita observância
ao que determina o índice previsto
na legislação competente. O reajuste teve o menor impacto possível repassado aos profissionais dentro da
razoabilidade administrativa e para
equilíbrio de contas da autarquia.
Desta forma, a anuidade de
2018 para pessoa física integral fica
no valor de R$ 476,80 + R$ 6,35 de fundo de seção repassado ao Conselho
Federal, totalizando R$ 483,15. Esse
valor pode ser pago com desconto
dentro das datas e porcentagens
previstas ou parcelar este valor na
forma da legislação. Pagando com o
maior desconto (10%) até 31/01/2018, a
anuidade fica em R$ 435,47.
O profissional pode parcelar
o valor integral de R$ 483,15 em até 5x
sem juros e multas.

Visualize aqui a planilha orçamentária com os valores vigentes
para 2018

Veja aqui também o vídeo com
toda a sessão da Assembleia Orçamentária, em setembro
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juventude em
extermínio

NOTA DE REPÚDIO À CHACINA OCORRIDA COM
ADOLESCENTES EM FORTALEZA, CEARÁ
O IX Plenário do Conselho
Regional de Psicologia da 11ª Região
(CRP 11), gestão CRP 11 de Lutas, vem,
por meio desta nota expressar o
pesar pela chacina que vitimou fatalmente quatro adolescentes no
Centro de Semiliberdade Mártir
Francisca, na madrugada do dia 12 de
novembro de 2017 na cidade de Fortaleza-CE.
Gostaríamos que um evento
tão aterrador como esse fosse fato
isolado e distante da realidade no
de nossa capital e do nosso estado,
mas infeliz-mente não o é. Gostaríamos, ainda, que nenhuma outra família passasse pelas dores e pelo luto

de perderem entes tão jovens por
consequência da violência urbana.
Lamentavelmente, a perspectiva de
que esses jovens estejam realmente em situação de proteção não nos
parece tão próxima para este tempo
histórico em que vivemos.
Importante salientar que os
dados contidos no Atlas da Violência, lançado no último ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA confirmam essa análise.
Através do estu-do, é possível concluir que a população negra, jovem
e de baixa escolaridade é vítima da
maior parcela nos homicídios contabilizados no país.
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Um dado extremamente
preocupante é que, do total de mortes no período da pesquisa, quase
48% são jovens do sexo masculino
com idade entre 15 e 29 anos. O Coordenador da pesquisa que deu
origem ao Atlas, Daniel Cerqueira,
aponta que há em curso uma naturalização dos homicídios impulsionada
pela desigualdade social e isto aponta para uma desidentificação por
parte da população em geral com o
segmento alvo dos assassinatos.
Os homicídios possuem cor
de pele e etnia, classe social e faixa
etária predominante e es-tes dados
deixam claro que a violência, embora seja um problema complexo na
sociedade, apre-senta-se na forma
de extermínio com determinados
segmentos sociais.
Pesquisa do UNICEF (2014)
aponta que o Ceará tem um Índice de
Homicídio Adolescente (IHA) de 8,71
assassinatos a cada 100 mil habitantes, sendo o Estado que mais mata
adolescen-te. A pesquisa aponta
Fortaleza como a terceira capital
mais letal para adolescentes, com
IHA de 10, 94 assassinatos por 100mil
habitantes.
Em 2016, O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na
Adolescência lançou re-latório fruto
de pesquisas acerca do fenômeno do crescimento de mortes entre

adolescentes no Estado. O título da
publicação é “Cada vida importa:
evidências e recomendações para
preven-ção de homicídio na adolescência”.
De forma simples, os dados
nos apontam que o perfil do adolescente vitimado é aquele cujos direitos não são protegidos. As violações
de direito começa na situação de
vulnerabilidade de sua família.
Os adolescentes vitimados
sofrem violações de direito cotidianas, tais como a violência, incluindo
a policial, não acesso à escola, sua
moradia está inserida em territórios
vulneráveis, tem vida comunitária
conflituosa e aproximação prematura com as drogas (tráfico ou uso) e
faltam-lhe oportunidades de trabalho e renda.
Para continuar lendo, clique aqui.
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Juliemary Peixoto Brandão (Crp11/3624) - Conselheira Vice Presidente
João Paulo Lopes Coelho (Crp11/5638) - Conselheiro Tesoureiro
Talita Saldanha da Silva (Crp11/7136) - Conselheira Secretária
Conselheiros(as) Efetivos(as)
Bárbara Castelo Branco Monte
(Crp11/2411)
Diego Mendonça Viana
(Crp11/6632)
Domingos Arthur Feitosa Petrola
(Crp11/6165)
Francisco Gilmário Rebouças Júnior
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João Paulo Lopes Coelho
(Crp11/5638)
Juliemary Peixoto Brandão
(Crp11/3624)
Leandro Estevam Sobreiro
(Crp11/3720)
Nágela Natasha Lopes Evangelista
(Crp11/6882)
Talita Saldanha da Silva
(Crp11/7136)

Conselheiros(as) Suplentes
Ana Karina de Sousa Gadelha
(Crp11/7083)
Emilie Fonteles Boesmans
(Crp11/8146)
Marcossuel Gomes Acioles
(Crp11/8701)
Marcus Cézar de Borba Belmino
(Crp11/5136)
Mércia Capistrano Oliveira
(Crp11/1489)
Raquel Campos Nepomuceno de
Oliveira (Crp11/7525)
Stéffanne Rochelli de Lima Ribeiro
(Crp11/6810)
Tais Bleicher
(Crp11/4379)
Tássia Oliveira Ramos
(Crp11/6459)

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 002/2017 -DEZEMBRO/2017

21

22

PSIU ONLINE
Expediente
Diagramação

Fale Conosco
Assessoria de Comunicação

Jéssica Carneiro

assecom@crp11.org.br
Contato geral

Colaboração
Diego Mendonça Viana
Ana Joyce D’Ávila
Marcossuel Acioles
Camila da Silva
Redação e Edição

crp11@crp11.org.br
Secretaria
secretaria@crp11.org.br
COF
cof@crp11.org.br

Jéssica Carneiro

Este material é de inteira responsabilidade do CRP-11/CE.
Está vedada a comercialização e venda deste material.

Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Sede Fortaleza
Rua Carlos Vasconcelos, 2521 - Joaquim Távora. Fortaleza/CE
Fone/Fax: (85) 3246-6887 / 3246-6924 - Email: crp11@crp11.org.br
Sub-Sede Cariri
Avenida Duque de Caxias, 714 sala 106 - Centro - Crato/CE
Fone (88) 3523.3806 - subsedecariri@crp11.org.br

www.facebook.com/crpsi11

www.crp11.org.br

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 002/2017 - DEZEMBRO/2017

