
1° CONPCER CONSOLIDA AVANÇOS DA ATUAL GESTÃO - VII 
PLENÁRIO PLURALIDADES Pág - 08

Congresso de Psicologia 
do Cerrado: sucesso e 
dedicação à categoria

Câmara Municipal comemora os 50 
anos da Psicologia no Brasil e os 20 
anos do CRP-09 Pág. 03

Homenagem à Psicologia

Conheça e participe dos projetos das 
comissões do CRP-09 Pág - 11

Comissões em ação

Fique por dentro das próximas ações da 
Gestão Pluralidades Pág - 16

Planejamento 2013



“O CRP-09 está mais próximo do 
psicólogo e da psicóloga”. Esta é uma 
das frases que mais tenho ouvido 
nos últimos meses. E a recebo com 
alegria, pois é sinal que o trabalho 
desempenhado pelo 7º Plenário – 
Pluralidades, nesses quase dois anos, 
vem alcançando os seus objetivos: 
aproximar o psicólogo da sua casa, 
o Conselho Regional de Psicologia. 
Hoje já podemos dizer que as portas 
estão abertas para a nossa categoria.

São vários projetos e iniciativas 
que promovem essa interação. Eles 
ganham destaque especial nas 
páginas desta revista. A começar 
pelo 1º Congresso de Psicologia do 
Cerrado (Conpcer) que marcou as 
comemorações do Dia do Psicólogo. 
Com uma programação totalmente 
gratuita, recebemos cerca de mil 
pessoas durante os três dias do 
evento.

Os Psi Happy Hour, palestras e mesas 
redondas são abertas para todos. 
Momentos de confraternização e 
também de lutas e debates. Aos 
poucos, o público foi crescendo 
e hoje é gratificante ver o CRP-09 
cheio de profissionais e estudantes. 

A atuação desta gestão é pautada 
pela Psicologia Ética, Transparente 
e Socialmente Responsável. Muitos 
dos compromissos de campanha 
feitos por nós estão em pleno 
funcionamento e outros sendo 
encaminhados. A exemplo da 
interiorização feita junto com os 
eventos do Ano Temático em várias 
cidades de Goiás e do Tocantins. 
Ao final, um evento regional foi 

realizado em nossa sede onde as 
discussões foram arrematadas. A 
experiência foi muito rica, tanto 
para os profissionais, quanto para o 
conselho.

Poderemos ver nas páginas 
seguintes como foi a segunda 
edição do Seminário de Políticas 
Públicas, realizado em abril e 
maio, em Goiás e no Tocantins, 
respectivamente. Os eventos 
receberam psicólogos e demais 
profissionais de vários Estados 
brasileiros. Foram dias de 
importantes discussões divididas 
nas áreas da Assistência Social, 
Educação e Saúde.

Continuamos nessa edição com as 
reportagens sobre os psicólogos e as 
psicólogas pioneiras do CRP-09. Na 
seção de entrevistas, relembramos 
também o começo do Conselho no 
Estado do Tocantins. As conselheiras 
Sandra Valéria Nogueira e Mara das 
Neves contam como foi esse começo 
nem tão distante assim.

É bom perceber o quanto 
trabalhamos e que as conquistas 
superaram as dificuldades. Mas 
precisamos pensar também 
no futuro. Por isso, destaco a 
matéria da página 16 que traz o 
planejamento da gestão para 2013. 
Para que os projetos se tornem 
realidade, precisamos de vocês, 
caros psicólogos e caras psicólogas. 
Reforço que esta casa estará sempre 
de portas abertas para receber os 
seus verdadeiros moradores.

Boa leitura! 

Entre, 
a casa é sua!
Wadson Arantes Gama, presidente do CRP-09
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Sessão solene faz homenagem aos 50 anos 
da Psicologia e aos 20 anos do CRP-09

A Câmara Municipal de Goiânia fez uma homenagem aos 50 
anos da Psicologia no Brasil e aos 20 anos do Conselho Regional 
de Psicologia 9ª Região Goiás/Tocantins (CRP-09), no dia 3 de 
setembro, no Plenário. A propositura foi do vereador Virmondes 
Cruvinel.
A Sessão Especial homenageou universidades e institutos que 
contribuem para a formação de profissionais da Psicologia. 
No momento dedicado às palavras dos componentes da 
mesa, o presidente do CRP-09, Wadson Arantes Gama, 
falou sobre a importância da qualificação de psicólogos 
e psicólogas e sobre o trabalho das instituições de ensino 
nesse processo. “São instituições sérias, comprometidas com 
a ética e com a formação de profissionais capazes de fazer 
a diferença na sociedade. Focam no compromisso social que 
nós, profissionais da Psicologia, assumimos com a nossa 
prática”, afirma.
Wadson aproveitou o momento para agradecer o empenho 
das instituições homenageadas na realização do 1º Congresso 
de Psicologia do Cerrado (Conpcer), que ocorreu na última 
semana de agosto. “Graças a essa dedicação, hoje podemos 
dizer que o evento foi um sucesso”, avalia.
 

Veja quais foram as instituições homenageadas:
Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt Terapia de Goiânia 
(ITGT);
Faculdade Universo;
Instituto Nacional de Cursos (Incursos);
Sobrap Instituto Brasileiro de Psicanálise, Dinâmica de Grupo e 
Psicodrama;
Instituto Dimensão;
Instituto de Desenvolvimento e Família (Idef);
Clínica de Psicologia Aplicada (Clinap);
Instituto Brasileiro de Coaching (IBC);
Associação Brasileira de Recursos Humanos seção Goiás (ABRHGO);
Ensino e Consultoria (Ipecon);
Faculdade Estácio de Sá;
Universidade Paulista (Unip-GO);
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PucGoiás);
Universidade Federal de Goiás (UFG);
Centro de Atendimento e Estudos em Psicodrama (Caep);
Sociedade Goiana de Psicodrama (Sogep);
Faculdade Ávila;
Instituto de Ensino e Pesquisa (ACCG/IEP-GO);
Faculdade Alves Faria (Alfa);
Fazenda Freudiana;
Delegação Geral Goiás/DF da Escola Brasileira de Psicanálise;
Uniclass.
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Seminário de Políticas Públicas: 
discussões importantes para a Psicologia

A grande presença de psicólogos do 
interior de Goiás e de outros Estados 
marcou o Seminário Regional de Psicologia 
e Políticas Públicas, realizado pelo CRP-
09, nos dias 25, 26 e 27 de abril, na 
Superintendência de Educação em Saúde 
e Trabalho para o SUS.

Nos três dias de evento, foram 
elaboradas cartas abertas referentes a cada 
temática com as intenções e reivindicações 
da categoria. Elas foram encaminhadas 
aos órgãos públicos competentes para que 
as demandas sejam atendidas.

Assistência Social – a temática do dia 25 começou 
com o presidente Wadson falando sobre o Crepop. 
Em seguida, o professor Joseleno Vieira dos Santos 
foi o conferencista sobre a Política Pública na Área da 
Assistência Social. No período da tarde ocorreu a oficina 
“O Fazer do Psicólogo na Área da Assistência Social Cras 
e Creas”, coordenadas pelos psicólogos e conselheiros 
Wadson Arantes Gama e Eriko Netto de Lima.

Educação – no segundo dia de evento, a Mesa Redonda “Política 
Pública na Área da Educação” foi composta pelas integrantes da 
Gerência de Ensino Especial da Secretaria Estadual de Educação, Eliana 
Souza da Costa Marques, Mabel Paiva Silva e Inês Moraes de Sousa.

Para o conselheiro-secretário do CRP-09, Elias Rodrigues de Souza, 
a proposição da carta aberta foi um dos momentos mais importantes 
durante a manhã. 

A vice-presidente do CRP-09, Sandra Valéria Nogueira, reafirmou 
a importância da atuação do psicólogo nas equipes multiprofissionais 
na Educação Inclusiva. 

À tarde, a palestra foi proferida pela professora Vera Lúcia Morselli. 
Ela levantou a discussão sobre onde e como atuam os psicólogos 
educacionais e o reflexo dessa atuação nesse contexto.

Saúde – O último dia do seminário começou com a conferência 
comandada pela integrante da Coordenação Nacional de Saúde 
Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde, Bárbara Vaz. 

À tarde, ocorreram as palestras sobre as Comissões de Orientação 
e Fiscalização (COF) e de Orientação e Ética do CRP-09, proferidas 
pelo Conselheiro Eriko Netto de Lima e pela Analista de Fiscalização 
Jacqueline Andrade Amaral. Sobre o papel do psicólogo na Saúde 
Pública, Eriko destacou os aspectos éticos dessa atuação. 

Em seguida, a equipe da Gerência de Saúde Mental da Secretaria 
Estadual de Saúde, integrada por Juliana de Souza Pires, Liana de 
Almeida Noleto, Milena Nunes de Almeida e Elaine da Cunha Mesquita, 
coordenou a oficina “O fazer do psicólogo na Área da Saúde”. 
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Seminário de Políticas Públicas no 
Tocantins tem grande participação

Os Psicólogos discutiram quatro temáticas durante o dia do evento 

O 
grande número 
de participantes 
marcou o 
S e m i n á r i o 

Regional de Psicologia e 
Polít icas Públicas realizado 
no dia 11 de maio, em Palmas 
(TO) pelo CRP-09. Foram cerca 
de 230 inscrições para uma 
ampla programação durante 
todo o dia.  Profissionais da 
Psicologia e de outras áreas 
da Saúde prestigiaram o 
seminário.

Para a coordenadora da 
Seção de Base do CRP-09 no 
Tocantins,  Mara das Neves, 
essa foi uma oportunidade 
de discussão e de divulgação 
da atuação da Psicologia. 
“Devido à presença de outros 
profissionais,  pudemos 
mostrar um pouco o nosso 
trabalho àqueles que integram 
equipes multiprofissionais” , 
diz .  Ela lembra ainda que a 
parceria com o CEULP/ULBRA 
na realização do seminário 
foi fundamental .

O presidente do CRP-09, 
Wadson Arantes Gama, que é 
o conselheiro-responsável pelo 
CREPOP/GO-TO, falou sobre a 

Consulta Pública nas Áreas da 
Assistência Social, Educação, 
Saúde e Justiça. 

A vice-coordenadora da 
Seção de Base, Kathia Nemeth 
Perez, destaca que o evento foi 
muito produtivo. De acordo com 
ela, muitos profissionais não têm 
contato com as políticas que 
envolvem o próprio trabalho. 
“O seminário lança propostas 
de avaliação das políticas 
públicas resultando em vários 
desdobramentos”, avalia. 

Entre esses desdobramentos 
mencionados pela conselheira 

está um documento elaborado na 
sala onde se discutiu a temática 
“Assistência Social”. “Esse é um 
fruto de uma discussão nacional 
dos psicólogos que atuam nessa 
área”, conta Kathia.

No grupo em que se 
discutiu Saúde, os profissionais 
aproveitaram o momento para 
fazer uma troca de experiências. 
Já na Psicologia Jurídica, os 
temas polêmicos dominaram a 
pauta no encontro. A Educação 
também levantou discussões 
importantes para a atuação dos 
psicólogos.
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As ações da Comissão de Orientação e Fiscalização 
(COF) do Conselho Regional de Psicologia 9ª Região 
Goiás/Tocantins (CRP-09) foram intensas em 2011 e 
nesse primeiro semestre de 2012. Os fi scais fi zeram 
visitas nas capitais de Goiás e do Tocantins, além de 
diversas cidades do interior desses Estados.

Os fi scais da COF visitaram 243 psicólogos e 
psicólogas, totalizando 71 visitas. (vide gráfi cos). De 
acordo com o presidente da COF, conselheiro Raimundo 

Medrado, na maior parte dos consultórios visitados, os 
profi ssionais estão atuando dentro das normas éticas 
estabelecidas pelo Conselho Federal de Psicologia. “É 
claro que há casos que necessitam de orientações, mas 
os casos são poucos diante no número de visitas que 
realizamos”, afi rma Medrado.

Todas as normas e resoluções que orientam o 
exercício da profi ssão podem ser encontradas no site do 
CRP-09: www.crp09.org.br.

Boa conduta profi ssional dos psicólogos 
marca visitas realizadas pela COF

GOIÂNIA 39
INTERIOR DE GOIÁS 21
PALMAS 6
INTERIOR DE TOCANTINS 5
TOTAL DE VISITAS 71
TOTAL DE PSICÓLOGOS 243

GOIÂNIA INTERIOR 
DE GOIÁS

PALMAS INTERIOR 
DE 

TOCANTI
NS

TOTAL DE 
VISITAS

TOTAL DE 
PSICÓLO

GOS

Série1 39 21 6 5 71 243

TOTAL DE VISITAS REALIZADAS PELA COF POR 
REGIÃO

GOIÂNIA 55%
INTERIOR DE GOIÁS 30%
PALMAS 8%
INTERIOR DE TOCANTINS 7%
TOTAL DE VISITAS 100%

GOIÂNIA INTERIOR DE 
GOIÁS

PALMAS INTERIOR DE 
TOCANTINS

55%

30%

8% 7%

DISTRIBUIÇÃO DAS VISITAS REALIZADAS PELA COF POR 
REGIÃO

GOIÂNIA INTERIOR DE GOIÁS PALMAS INTERIOR DE TOCANTINS

COE e COF em orientação de alunos  de Psicologia na Universidade  Salgado de Oliveira

Diretoria e COF em reunião de orientação na seção de base em Palmas, no Tocantins

Goiânia 39

Para quem precisa de orientação relacionada 
ao trabalho do psicólogo ou fazer uma denúncia, 
entre em contato com as comissões de Orientação 
e Fiscalização e de Orientação e Ética do CRP-09. 
Telefone: (62) 3253-1785 (Ramais: 216; 213)

Interior de Goiás 21

Palmas 6

Interior do Tocantins 5

Total de Visitas 71

Total de Psicólogos 243

Goiânia 55%

Interior de Goiás 30%

Palmas 8%

Interior do Tocantins 7%

Total de Visitas 100%

Fique atento!
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Alunos recebem orientações nas Universidades 
de Goiás e do Tocantins

A Comissão Permanente de 
Orientação e Ética (COE) do Conselho 
Regional de Psicologia 9ª Região Goiás/
Tocantins (CRP-09) esteve presente em 
diversas universidades dos Estados de 
Goiás e do Tocantins este ano. Foram 
promovidos debates e refl exões entre 
professores, alunos e comunidade, 
quanto aos desafi os éticos que envolvem 
a prática profi ssional.

Em sua função de atender 
ao interesse público na proteção 
da sociedade contra condutas 
profi ssionais antiéticas, a COE recebeu 
dos alunos universitários - futuros 
profi ssionais - feedbacks importantes, 
como a conscientização sobre as 
infrações mais comuns ocorridas na 
prática e como evitá-las.

Na maioria dos eventos, as 
orientações foram realizadas 
em conjunto com a Comissão 
Permanente de Orientação e 
Fiscalização do CRP-09 (COF), 
responsável pelo planejamento da 
parceria.  

Vale ressaltar que o objetivo da 
COE é conduzir os processos éticos 
instaurados mediante denúncias 
feitas pela sociedade, com apuração 
das infrações cometidas pelos 
profi ssionais psicólogos e a aplicação 
das penalidades cabíveis.

Para os interessados em conhecer 
ou fazer alguma denúncia à Comissão, 
a COE se reúne semanalmente às 
sextas-feiras, às 9 horas. 

Principais condutas passíveis de representações 
éticas no Conselho Regional de Psicologia

Processos éticos 
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
CRP09 N.º 06/07
Arquivamento.
EMENTA – Processo Ético Profi ssional. Danos 
fi nanceiros.
DECISÃO CRP: Arquivamento.
DATA DO JULGAMENTO: 09/09/2011
PRESIDENTE DA SESSÃO: WADSON ARANTES GAMA
RELATORA: CHRISTINE RAMOS ROCHA

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
CRP09 N.º 08/07
Arquivamento.
EMENTA – Processo Ético Profi ssional. Irregularidade 
em Laudo Psicológico.
DECISÃO CRP: Arquivamento
DATA DO JULGAMENTO: 14/10/2012
PRESIDENTE DA SESSÃO: WADSON ARANTES GAMA
RELATORA: SANDRA VALÉRIA NOGUEIRA ALVES SILVA

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
CRP09 N.º 13/07
Advertência.
EMENTA – Processo Ético Profi ssional. Quebra de sigilo 
profi ssional
DECISÃO CRP: Advertência
DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011
PRESIDENTE DA SESSÃO: WADSON ARANTES GAMA
RELATORA: SANDRA VALÉRIA NOGUEIRA ALVES SILVA

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
CRP09 N.º 13/08
Advertência.
EMENTA – Processo Ético Profi ssional. Irregularidade 
em Parecer psicológico.
DECISÃO CRP: Advertência.
DATA DO JULGAMENTO: 13/01/2012
PRESIDENTE DA SESSÃO: WADSON ARANTES GAMA
RELATOR: SANDRA VALÉRIA NOGUEIRA ALVES SILVA

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
CRP09 N.º 05/09
Arquivamento.
EMENTA – Processo Ético Profi ssional. Quebra de sigilo 
profi ssional. 
DECISÃO CRP: Arquivamento.
DATA DO JULGAMENTO: 13/01/2012
PRESIDENTE DA SESSÃO: WADSON ARANTES GAMA 
RELATORA: MARA CRISTINA PACHECO SUASSUNA

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
CRP09 N.º 01/08
Advertência
EMENTA – Processo Ético Profi ssional.
DECISÃO CRP: Advertência
DATA DO JULGAMENTO: 21/06/2012
PRESIDENTE DA SESSÃO: WADSON ARANTES GAMA
RELATORA: SANDRA VALÉRIA NOGUEIRA ALVES SILVA

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
CRP09 N.º 04/08
Advertência
EMENTA – Processo Ético Profi ssional.
DECISÃO CRP: Advertência
DATA DO JULGAMENTO: 21/06/2012
PRESIDENTE DA SESSÃO: WADSON ARANTES GAMA
RELATORA: CHRISTINE RAMOS ROCHA

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
CRP09 N.º 16/08
Cassação do exercício profi ssional
EMENTA – Processo Ético Profi ssional.
DECISÃO CRP: Cassação do exercício profi ssional
DECISÃO CFP: Em andamento.
DATA DO JULGAMENTO: 09/08/2012
PRESIDENTE DA SESSÃO: WADSON ARANTES GAMA
RELATORA: SANDRA VALÉRIA NOGUEIRA ALVES SILVA

Área do Trânsito
 - Profissionais, vinculados a CFC, que 
aplicam exames psicotécnicos; 
- Falsificação de aprovação em processos 
de aquisição de CNH/casos de extorsão em 
entrevistas a candidatos à CNH;
- Psicotécnicos, em processo de seleção, 
cujos resultados seriam influenciados por 
interesses políticos;
- Constatação de psicotécnicos aplicados 
por outrem e assinado pelo profissional 
psicólogo, sem que este comparecesse nas 
dependências físicas da clínica credenciada 
pelo DETRAN.

Área Jurídica
 - Contestação de laudos emitidos por 
psicólogos utilizados na Justiça comum em 
questões de litígio e guarda de filhos;
- Inobservância dos critérios para elaboração 
de documentos escritos, conforme a 

Resolução CFP nº 07/2003;
- Atendimento a menor e/ou elaboração de 
documentos escritos, sem comprovação da 
autorização dos representantes legais.

Área Clínica
 - Assédio e abuso sexual dentro do 
consultório;
- Quebra de sigilo;
- Confusão entre o papel de psicólogo e 
o de terapeuta holístico e/ou conselheiro 
religioso;
- Emissão de receituário controlado, por 
parte de psicólogos;
- Interferência direta do psicólogo na vida 
pessoal e familiar do paciente.

Internet
 - Atendimento virtual com orientações 
psicológicas, antes da emissão do selo de 
autorização pelo CFP.
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1° Congresso de Psicologia do Cerrado 
é um SUCESSO

Cerca de mil pessoas passaram pelos 
corredores da PUCGoiás durante os três dias 
do 1º Congresso de Psicologia do Cerrado 
(Conpcer), realizado na última semana 
de agosto de 2012, em comemoração ao 
Dia do Psicólogo. Com uma programação 
ampla, psicólogos, psicólogas e 
estudantes de Psicologia tiveram acesso 
a mesas redondas, conferências, palestras, 
minicursos e ofi cinas. Para que essas 
atividades acontecessem, 141 profi ssionais 
se dispuseram a participar. Toda a 
programação foi gratuita.

O presidente do CRP-09, Wadson 
Arantes Gama, afi rma que o evento foi 
um sucesso. “Estamos recebendo várias 
mensagens elogiando o Conpcer. O público 
também superou nossa expectativa”, avalia. 

Para o presidente da Comissão de 
Orientação e Ética do CRP-09, Eriko Netto 
de Lima, é válido destacar a importância 
do profi ssional de Psicologia aprimorar 
seus conhecimentos em relação à pratica 
diária. “O bom profi ssional busca sempre 
aprender e nunca se coloca na posição de 
‘senhor do conhecimento’”, avalia.

Abertura - a noite de abertura do 
Conpcer foi marcada por emoção, risos e 

discussões sérias. A apresentação “Coração 
Doce”, da Companhia de Teatro Senhoras do 
Cerrado, da secretaria de Assistência Social 
de Goiânia, foi a primeira atividade da noite. 
O texto da peça foi baseado na obra da 
poetiza Cora Coralina.

 A palestra “Trânsitos interdisciplinares 
em Psicologia: desafi os da formação à 
prática profi ssional”, da professora doutora 

Maria Cláudia Oliveira, discutiu, entre outros 
pontos, a necessidade de ultrapassar a 
fronteira da universidade para a atuação na 
comunidade. 

O momento mais aguardado da noite foi 
o bate-papo “Sexualidade na Atualidade” com 
a psicóloga e sexóloga Laura Müller. A plateia 
se divertiu com a maneira bem humorada em 
que a palestrante falou sobre sexo. 

1° Congresso de Psicologia do Cerrado 
movimenta PUC-GO durante três dias
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Semana do Psicólogo tem vários eventos
A comemoração do Dia do Psicólogo começou com o Cine 

Pipoca e um Culto Ecumênico na sede do CRP-09. No dia 27 de 
agosto, a Associação Brasileira de Recursos Humanos – seção 
Goiás. (ABRHGO) trouxe o seu tradicional evento para a casa 
dos psicólogos. Na ocasião, foi discutido o fi lme Madagascar. A 
Comissão Psicologias – temática Organizacional recepcionou os 
presentes.

No dia seguinte, 28, ocorreu a entrega de carteiras profi ssionais do 
mês do psicólogo, que contou com um Psi Happy Hour especial. Um 
culto ecumênico celebrou os 20 anos do Conselho Regional de Psicologia 
9ª Região Goiás/Tocantins e os 50 anos da Psicologia no Brasil.

A mesa do culto ecumênico foi composta pelos representantes 
de três religiões: o palestrante espírita, José Leopoldo da Veiga Jardim 
(Juquinha), o pastor Darley Machado e o padre Eduardo Calandro.

Fotos: Walter Folador
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Pioneiras no Tocantins

MARA DAS NEVES SANDRA VALÉRIA 
NOGUEIRA

A Seção de Base do CRP-09, situada em Palmas, 
é uma conquista da categoria no Tocantins. 
Ela foi criada no III Plenário atendendo ao 
anseio dos profissionais da Psicologia. Para 
elucidar como foi essa história e lançar novos 

desafios aos psicólogos e às psicólogas tocantinenses, a Revista R9 
entrevistou duas conselheiras que participaram desse início. São elas a 
coordenadora da Seção de Base do CRP-09 em Palmas (TO), Mara das 
Neves, e a vice-presidente do CRP-09, Sandra Valéria Nogueira.
Elas falam das dificuldades que enfrentaram e os desafios que a 
categoria ainda tem para fortalecer a Psicologia no Estado e lutar pela 
criação do Conselho do Tocantins.
Confira:

Como foi o começo da implantação da Seção de Base em 
Palmas? Quais foram as maiores dificuldades?
(Sandra Valéria Nogueira) Eu costumo dizer que a nossa categoria no 
Tocantins tem um grande diferencial em função da própria história de 
criação do Estado. Naquela ocasião, os (as) psicólogos (as) que iniciaram 
suas atividades ali traziam no seu perfil pessoal uma postura estratégica 
e visionária e, com certeza, a implantação da Psicologia como ciência e 
profissão no Estado teve este cenário como berço. O resultado disto foi 
a reivindicação por parte destes profissionais engajados e visionários de 
uma instância do CRP no Tocantins, que melhor representasse aquele 
momento da história da Psicologia. Sensível e atento às demandas 
da categoria no regional, o III Plenário presidido pelo nosso querido 
Maurílio Félix de Sousa Filho, decidiu por criar a seção.
As maiores dificuldades residiam, como até hoje, na adesão dos 
psicólogos que chegaram após este momento, às ações do CRP. Não 
havia dificuldade de gestão, haja vista que éramos um grupo gestor 
motivado, respaldado pelo Plenário e que, de alguma forma, já 
desenvolvia ações de articulação da categoria.
(Mara das Neves) No início, por volta de 1993, a implantação da Seção 
era um sonho ainda distante. O que nos moveu, naquele primeiro 
momento, foi organizar a categoria. Todos nós, pioneiros da Psicologia 
no Tocantins, estávamos imbuídos do sentimento de pertencimento e 
da necessidade de conhecer os profissionais, saber das suas práticas 
e promover a ocupação de um espaço profissional em um Estado 
novo e ainda sem referências ou normas para a atuação do psicólogo. 
Os desafios eram imensos e éramos poucos. Porém, criou-se uma 
“irmandade” em torno da tarefa e tudo se tornava magicamente fácil. 
Os espaços foram se abrindo nas diversas áreas de atuação do psicólogo 
e nós não nos permitíamos não estar representados, de alguma forma, 
nesses locais.

Quais foram os principais ganhos da categoria com a criação 
da Seção?
(Sandra Valéria Nogueira) Considero que a criação da seção de base 
em Palmas contribuiu muito com a consolidação da Psicologia 
naquele Estado e em nosso regional. O sentimento que ficou para os 

pioneiros foi de que havia um espaço, não 
somente físico, para acolher as demandas 
e as conquistas dos (as) psicólogos (as) que 
escolheram fazer parte desta história.
(Mara das Neves) O II Plenário, na pessoa 
de Marta Maria Cançado Nogueira, deu o primeiro impulso para a 
organização e posteriormente, em 2001, o então Presidente do CRP-
09, Maurílio Félix de Sousa Filho, favoreceu a criação da Seção de 
Base realizando o sonho distante. E então, a categoria teve o grande 
ganho, entre outros, de ter participação ativa nas Plenárias em Goiânia, 
favorecendo enormemente a organização e o sentimento de classe da 
categoria.

O CRP-09 luta para que seja criado o Conselho do Tocantins. 
Aliás, essa é uma das metas do VII Plenário Pluralidades. Como 
essa separação poderá ajudar os profissionais da Psicologia no 
Tocantins?
(Sandra Valéria Nogueira) Agora temos um novo desafio, enquanto 
gestão regional, que é a criação do CRP TO. Entendemos que isto é um 
processo que deve ser planejado e executado passo a passo, através 
do diálogo continuado com os profissionais daquela região, a fim de 
garantir que o resultado disto seja tão benéfico a estes psicólogos assim 
como foi a implantação da seção.
(Mara das Neves) Hoje, é meta do VII Plenário, capitaneado por Wadson 
Arantes Gama e Sandra Valéria Nogueira, que a Seção de Base conquiste 
sua autonomia criando-se o Conselho Regional do Estado do Tocantins.

A aquisição de uma sede própria ajudará nesse processo de 
emancipação. Como está a mobilização para que se alcance esse 
objetivo? O CRP-09 tem recebido apoio nesse sentido?
(Sandra Valéria Nogueira) Para alcançar esta meta, o VII Plenário vem 
trabalhando várias estratégias, dentre elas, a articulação com o Governo 
do Estado do Tocantins e parlamentares buscando apoio e parceria ara 
aquisição da sede própria. Importante lembrar que os critérios para 
a transição de Seção de Base para Regional passa pela autonomia 
financeira, situação ainda não conquistada pela seção, e em função do 
número de profissionais inscritos ainda não atingir o mínimo necessário. 
Ter sua sede própria, sem dúvida, viabilizará financeiramente o novo 
CRP na ocasião de sua implantação.
(Mara das Neves) Sabemos que são vários os critérios exigidos pelo CFP 
para a criação dos regionais, mas estamos desenvolvendo várias ações 
para que possamos contemplar esses critérios. Politicamente, contamos 
com o apoio do deputado estadual pelo Tocantins Marcelo Lélis (PV), 
que apresentou um requerimento na Assembléia Legislativa pedindo 
a doação de um terreno para a construção da nossa sede própria – 
requerimento este já aprovado. Contamos também com o apoio da 
deputada Josi Nunes (PMDB), que é graduada em Psicologia e sempre 
nos recebe e contempla nossas solicitações. Acreditamos no empenho 
do Governo do Estado e, temos feito, em parceria do VII Plenário, várias 
articulações no sentido de viabilizar nossas necessidades.
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CRp, a casa dos Psicólogos!

Comissão de 
Psicologia Jurídica

Ações que fortalecem a categoria

Durante toda a gestão do 7º 
Plenário “Pluralidades: “Psicologia 
Ética, Transparente e Socialmente 
Responsável” no CRP-09, diversas 
ações importantes voltadas para a 
Psicologia foram desenvolvidas. No 

ano passado, algumas comissões 
se transformaram em temáticas. 
Essa junção otimizou o trabalho 
desenvolvido.

Separamos para os leitores 
algumas ações em prol da nossa 

categoria a partir de 2011. A Revista 
R9 faz uma retrospectiva dessas 
ações e reforça o desejo de que elas 
se fortaleçam. 

Faça parte de nossas comissões!

Retrospectiva

Comissão Especial
de Direitos 
Humanos

Coordenação – Eriko Netto de Lima
Temáticas: Álcool e outras Drogas; 

Criança e Adolescente; Diversidade 
Sexual; Psicologia e Raça.

   
- Diálogo com o Ministério Público 

de Goiás e com o Tribunal de Justiça 
para tratar o papel do psicólogo nos 
Creas e Cras;

- Participação na Semana de 
Combate à Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes em 2011 e 
2012;

- 6 de junho de 2012 - participação 
na 9ª Conferência Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;

- Maio de 2012 - participação nos 
eventos que marcaram o Dia Nacional 
da Luta Antimanicomial, em Goiás e 
no Tocantins;

- 29 de março de 2012 - debate 
sobre a Psicologia e a Espiritualidade, 
em Palmas;

- 6 de outubro de 2011 – realização 
da Conferência Livre LGBT, no CRP-09;

- 4 de setembro de 2011 – 
participação na Parada Gay em 
Goiânia com a distribuição de 
panfletos sobre a atuação profissional 
do psicólogo em relação à orientação 
sexual e a produção de um vídeo;

- Setembro de 2011 – participação 
nas visitas às comunidades 

terapêuticas em Goiás, que forneceram 
dados ao Relatório da 4ª Inspeção 
Nacional de Direitos Humanos: locais 
de internação para usuários de drogas, 
lançado pelo CFP;

- realização de reuniões e de psi 
happy hour (vide quadro) dentro das 
temáticas;

- 28 de junho de 2011 – realização 
do debate “Bissexual? Lésbicas? 
Hermafrodita? Heterossexual? 
Homossexual? Transexual? Travesti? 
Identidade? Gênero? Consciência?”, 
no Teatro InAcabado;

- 10 de junho de 2011 – 
participação no 1º Seminário do 
Comitê Gestor Interinstitucional de 
Enfrentamento ao Crack e Outras 
Drogas, na Assembleia Legislativa. 
O conselheiro Eriko Netto de Lima 
representa o CRP-09 neste comitê;

- 19 de maio de 2011 - realização 
da mesa redonda “Estamos fazendo 
bonito? Protegendo nossas crianças e 
adolescentes?”, no Teatro InAcabado;

- 13 de maio de 2011 – palestra “o 
enfrentamento das questões raciais e 
quebra de paradigmas sociais, sob o 
olhar do profissional de Psicologia”, 
na Seção de Base em Palmas.

Coordenação - Raimundo Medrado
- 15 de março de 2012 - reunião 

discutiu estratégias e planos de ações. 
Entre elas, a elaboração de uma pesquisa 
para mostrar o trabalho do psicólogo 
que atua na área jurídica;

- discussão sobre a regulamentação 
pelo CFP da Escuta Psicológica de 
Crianças e Adolescentes envolvidos 
em situação de violência na Rede 
de Proteção através da Resolução n° 
10/2010;

- discussão sobre a nova resolução 
do Conselho Federal de Psicologia (nº 
12/2011) que regulamenta a atuação 
dos psicólogos no sistema prisional, 
com destaque à elaboração da perícia 
criminal.

- Reunião com psicólogas que atuam 
na Justiça sobre “escuta sem dano”;
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Comissão de
Políticas Públicas

Coordenação: Wadson Arantes 
Gama

Temáticas: Assistência Social, 
Educação, Empregabilidade, Pessoa 
Idosa e Saúde

- 28 de setembro de 2012 - reunião 
pró-sindicato com a presidente do 
Fenapsi, Fernanda Magano, na sede do 
CRP-09;

- Agosto de 2012 - conversa com 
parlamentares sobre a importância da 
jornada de trabalho de 30 horas para 
psicólogos;

- 28 de junho de 2012 - realização 
da palestra “A Conduta dos Jovens no 
Mercado de Trabalho”, em Palmas;

- 30 de maio de 2012 - participação 
na mobilização contra a aprovação do 
“PL do Ato Médico”, em Brasília (DF);

- Em 2012, o CRP-09 passou a 
ter um representante na Fenapsi. O 
conselheiro-secretário Elias Rodrigues 
de Souza foi eleito presidente do 
Conselho Fiscal;

- Elaboração e publicação de 
manifestos relacionados aos direitos da 
população LGBTT;

- 1º de outubro de 2011 – 
Comemoração do Dia Nacional do Idoso, 
no Parque Flamboyant, em Goiânia;

- 27 de setembro de 2011 – 
participação na manifestação 
“Primavera da Saúde”, em Brasília (DF); 
realização da Mesa Redonda “Como 
Lidar com a Violência na Escola”, na 
sede do CRP-09;

- 30 de junho de 2011 - na Seção 
de Base, em Palmas, ocorreu o debate 
“Psicologia e Saúde Mental”;

- 16 de junho de 2011 – lançamento 
do Movimento Pluralidades, no Teatro 
InAcabado;

- 13 de junho de 2011 – discussão 
sobre a implementação de projetos 
como o que combate o bullying nas 
escolas;

- 18 de maio de 2011 – Dia Nacional 
da Luta Antimanicomial com a palestra 

“De Perto, Quem é Normal? - Saúde 
mental, um Direito de Todos”, no Teatro 
InAcabado. Em Palmas, palestras e 
debates também discutiram o tema;

- Março de 2011 – durante três dias 
a realização do Seminário Regional 
de Psicologia e Políticas Públicas, na 
Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Goiás;

- Discussão sobre a participação e 
inserção dos psicólogos no controle 
social do SUS, com a realização de 
minicursos e debates;

- Envio de ofícios às bancadas 
federais de Goiás e do Tocantins 
solicitando apoio à regulamentação da 
jornada de trabalho de 30 horas para os 
psicólogos;

- Várias reuniões em 2012 sobre o 
recadastramento do Ipasgo, tanto no 
CRP-09 quanto na sede do instituto;

- Elaboração e entrega de 
documento com propostas da área da 
Psicologia aos candidatos à Prefeitura 
de Goiânia;

- Realização 
de reuniões e 
de psi happy 
hour (vide 
quadro) dentro 
das temáticas;

Comissão de 
Psicologia do 
Trânsito e 
Mobilidade Humana

Coordenação: Elias Rodrigues de 
Souza

- 2 de agosto de 2012 – realização 
do Seminário: “Psicologia do Trânsito 
em Trânsito pelo Brasil”, no CRP-09;

- Ações através de eventos, em 
parceria com outras entidades, para 
discutir a ampliação do campo da 
Psicologia do Trânsito e Mobilidade 
Humana;

- Reuniões em 2011 e 2012 com 
o presidente do DETRAN/GO com o 
objetivo de negociar um reajuste para 
a avaliação psicológica para obtenção 
da CNH;

- Visitas às clínicas de trânsito dos 
Estados de Goiás e do Tocantins – junto 
com a COF – para orientar o exercício 
profissional da categoria;

- 22 de setembro de 2011 - 
Realização do Simpósio “Impacto da 
Violência do Trânsito”, no Ceulp/Ulbra, 
em Palmas;

- 26 de maio de 2011 – realização da 
Mesa Redonda “Impacto da Violência 
no Trânsito”, no Teatro InAcabado.
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Interiorização das 
Ações

Comissão 
Psicologias

2011 - O Ano 
Temático da 
Avaliação Psicológica

Este momento acontece sempre ao fi nal da 
Cerimônia de Entrega da Carteira Profi ssional. A 
iniciativa do VII Plenário é uma acolhida a esse novo 
psicólogo e conta sempre com uma palestra, mesa 
redonda ou apresentação e discussão de um fi lme. 

Janeiro 2011 – apresentações de canto, 
declamações e piadas

Março 2011 – Homenagem às Mulheres
Maio 2011 - Lançamento do livro: Pensamento 

e Planejamento Estratégico: uma abordagem 
competitiva, de autoria de Fernando de Jesus

Julho 2011 - Gênero e Sexualidade – debate do 
fi lme “Não Gosto de Meninos”

Agosto 2011 - Dia do Psicólogo – Mesa Redonda: 
“Caminhos percorridos pela Psicologia em Goiás”

Setembro 2011 - Palestra “O Papel do Psicólogo 
nas Organizações

Outubro 2011 - Mesa redonda “Como lidar com a 
violência nas escolas”

Novembro 2011 - “A Atuação do Psicólogo na 
Saúde Pública”

Dezembro 2011 - “Conversando sobre Sexualidade 
e Diversidade”

Janeiro 2012 – Palestra sobre “Coaching”
Março 2012 – Mesa Redonda “Dilemas do Século 

XXI – DST/Aids, Álcool e outras Drogas e Violência no 
Trânsito” (dia 1º)

Março 2012 - Mesa Redonda “O Desamparo 
Familiar no Século XXI” (dia 30)

Abril 2012 – Mesa Redonda “Relatório da 4ª 
Inspeção Nacional de Direitos Humanos: locais de 
internação para usuários de drogas”

Maio 2012 – Mesa Redonda “Práticas de Sucesso 
em RH”

Junho 2012 – Mesa Redonda “Sociedade Tarja 
Preta”

Julho 2012 – Debate “Eleições 2012”
Agosto 2012 – Culto Ecumênico – 50 anos da 

Psicologia no Brasil e os 20 anos do CRP-09
Setembro 2012 - Filme “Os 50 Anos da Psicologia 

no Brasil”

Psi Happy Hour

Coordenação: Sandra Valéria 
Nogueira

Temáticas: Clínica, Esporte, 
Hospitalar e Organizacional

- 27 de agosto de 2012 – recepção 
do evento Cine Pipoca, realizado pela 
ABRH-GO; 

- 26 de julho de 2012 - Realização 
da Mesa Redonda “Qualidade de Vida 
no Trabalho”, no CRP-09;

- 31 de maio de 2012 - discussão 
sobre o teste psicológico PMK - 
Psicodiagnóstico Miocinético 2001 e 
PMK - Psicodiagnóstico Miocinético 
Novos Estudos 2009;

- 23 de maio de 2012 - discussão 
sobre a equiparação da carga horária 
dos psicólogos que atuam em hospitais 
com os demais profi ssionais da Saúde;

- 9 de março de 2012 - comemoração 
do Dia da Mulher com o momento da 
beleza e a palestra da vereadora Cidinha 
Siqueira, no CRP-09;

- Realização de reuniões e de psi 
happy hour temático (vide quadro) com 
o objetivo de trocar experiências entre 
profi ssionais que atuam nas organizações;

- Setembro de 2011 – lançamento de 
uma pesquisa no site do CRP-09 para 
levantar dados afi m de melhor atender 
a demanda da categoria que atua na 
área organizacional;

- 19 de julho de 2011 – realização 
de uma reunião para discutir o tema 
“Abordagem Transpessoal”, onde ocorreu 
uma orientação aos profi ssionais sobre 
as normativas do CFP;

- elaboração de projeto sobre 
Psicologia do Esporte visando dar 
visibilidade ao papel do psicólogo na 
área esportiva.

O Sistema Conselhos defi niu 2011 
como o Ano Temático da Avaliação 
Psicológica. Pautado por textos 
geradores divulgados pelo CFP, o CRP-
09 realizou discussões com psicólogos 
de Goiás e do Tocantins. No dia 28 de 
abril, um evento no Teatro Inacabado 
deu início a essa discussão, através 
de uma palestra com os psicólogos 
Rodolfo Petrelli e Vannúzia Leal.

Ao todo, foram 15 eventos nas 
capitais e em cidades do interior. A 
discussão culminou na realização 
do Evento Regional, no dia 29 de 
novembro, na sede do CRP-09. Na 
ocasião, foram eleitos os relatores que 
representaram o CRP-09 no Evento 
Nacional: Carlos Altomari (Eixo 1), 
Karla Mendes da Cruz (Eixo 2), Tânia 
Maria Lago (Eixo 3).

Todas as propostas produzidas 
foram analisadas no Evento Regional 
e encaminhadas ao CFP para integrar o 
material apreciado no Evento Nacional.

Afi m de desenvolver uma das principais 
propostas da atual gestão, o CRP-09 reforçou 
em 2011 o contato com os profi ssionais que 
estão nas cidades dos interiores de Goiás e 
também do Tocantins. 

Durante os eventos do ano temático, o 
CRP-09 elegeu representantes do Conselho 
nas cidades. São eles: Adriana Paiva dos 
Reis Gonçalves (Luziânia-GO); Roberta 
Cristina de Sousa C. Silva (Anápolis-GO); 
Simone Fraga Mota (Rio Verde-GO); Karla 
Mendes da Cruz (Catalão-GO); Francismeire 
Gonçalves (Itumbiara-GO); Viviane Souza 
Paiva (Araguaína – TO).
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Pioneiros da Psicologia em Goiás
MARIA TEREZA 
FIGUEIREDO 
COSTA

MIQUIXARA 
CUNHA 

Perfil
Idade: 62 anos, 
casada, mãe de três 
filhas
Natural: Miguelópolis, São Paulo
Número de registro profissional: 09

Perfil
Idade: 64 anos, 
casado
Natural: Teresina, PI
Número de registro 
profissional: 12

A psicóloga Maria Tereza Figueiredo Costa 
tem um dos primeiros registros de Goiás, Estado 
onde desenvolveu sua trajetória profissional. 
Registrada inicialmente pelo Ministério da 
Educação em Brasília, sede do Conselho na região 
que abrangia o Distrito Federal, Goiás e o Norte 
do País, Maria Tereza teve o registro transferido 
para cá na década de 1970, recebendo o número 
9.

Com 62 anos, casada e mãe de três filhas, 
a psicóloga graduou-se em Psicologia pela 
USP de Ribeirão Preto, em 1971. No ano 
seguinte veio a Goiânia para prestar serviço 
ao Instituto Psicotécnico Goiano, que fazia 
avaliações psicológicas em candidatos à 
carteira de habilitação.

Em 1973, Maria Tereza abriu com colegas o 
Centro de Exames Psicotécnicos e Orientação 
Psicológica (Cepop), também responsável pela 
avaliação de possíveis condutores. O centro, 
credenciado ao Detran, foi ampliado, fazendo 
também trabalhos de orientação vocacional e 
profissional e psicologia organizacional.

Em 1979, a psicóloga foi trabalhar no Centro 
de Exames Psicológicos (Cepsi), onde ficou até 
setembro do mesmo ano para adquirir a Clínica 
de Psicologia Aplicada (Clinap), onde até hoje 
é sócia-proprietária. No local ela desenvolve 
o trabalho de psicologia organizacional e 
promove diversos cursos. Maria Tereza também é 
especialista em Psicologia do Trânsito pela PUC-
GO e em Psicologia Organizacional e do Trabalho 
pelo CFP. É professora do curso de Psicologia da 
PUC-GO desde 1987.

- Como surgiu o interesse pela Psicologia?
Foi em virtude da influência que recebi na 
Escola Normal (magistério, hoje Ensino Médio) 
que fiz em Uberaba. Depois na universidade, 
em Ribeirão Preto (SP), identifiquei-me com 
a área de seleção de pessoal e orientação 
vocacional. 

Sócio-proprietário da Clínica de Psicologia 
Aplicada (Clinap), Miquixara Cunha foi o 12º 
psicólogo a ter a carteira profissional em 
Goiás. Miquixara formou-se em Psicologia 
na primeira turma do Centro Universitário de 
Brasília (CEUB), em 1973.

 O registro foi inicialmente junto ao Ministério 
da Educação, e depois junto ao Conselho de 
Psicologia 1ª Região (CRP-01).  Miquixara fixou 
endereço em Goiânia em 1974 para trabalhar no 
Instituto Psicotécnico Bandeirantes, que realizava 
testes psicotécnicos para o Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-GO). A atuação no local durou 
um ano e meio e, em seguida, o psicólogo decidiu 
montar a própria clínica, o Cepsi, que também fazia 
exames psicotécnicos e era credenciada junto ao 
Detran-GO. Iniciou, nesta época sua atuação em 
clínica. 

- A senhora vê mudanças significativas 
de quando iniciou a trajetória profissional 
para os dias de hoje?
Sim, com relação à aceitação do nosso trabalho 
e ampliação de conhecimento na área, inclusive 
com pessoas interessadas em pesquisa. Há um 
respeito muito maior por nosso trabalho. Na 
área organizacional as empresas sentem grande 
necessidade da atuação de um psicólogo. Outro 
ponto é o destaque que o trabalho comunitário 
tem ganhado.

- O que diria aos jovens profissionais?
Que tem de gostar muito da profissão e ter 
afinidade com o que ela exige do ponto de 
vista da dedicação, habilidades e principalmente 
o respeito ao ser humano, o que é o principal 
em qualquer área de atuação da Psicologia. É 
impossível compreender um psicólogo que não 
tenha essa última característica. Estude muito 
porque sempre estão aparecendo coisas novas. 
Observar tudo que acontece e também lembrar 
de colocar o indivíduo dentro de um contexto, 
em seu aspecto amplo.

Em 1979, adquiriu a Clinap onde, a princípio, 
atendia ao Detran-GO e exercia atividade na parte 
clínica.  Hoje ainda mantém o credenciamento 
junto ao Detran  e atende na Clinap, onde é 
responsável pelos serviços de psicoterapia com 
crianças, adolescentes, adultos e casais.

 Além da atuação no mercado, Miquixara fez 
especialização em Psicologia Clínica, em parceria 
da PUC-GO com a PUC de Campinas, e cumpriu 
créditos de mestrado na PUC-Campinas, na área 
de Psicologia Clínica. Possui especialização em 
Psicologia do Trânsito pela PUC-GO.

 Um dos pioneiros em Goiás, Miquixara conta 
que foi também o primeiro psicólogo do Brasil a ser 
credenciado no Instituto Nacional do Serviço Social 
(INSS) ainda na década de 1970.

  
O que o levou a escolher a Psicologia como 
profissão?
Na época eu visitava muito os hospitais 
psiquiátricos porque meus pais forneciam 
alimentos para eles. Eu observava bastante as 
pessoas nesses locais, entrava em contato com 
elas. Veio daí meu interesse. Depois escolhi atuar a 
Psicologia Clínica porque vi que poderia contribuir 
de alguma forma com a sociedade.
 
Como avalia o mercado hoje?
Antes era mais difícil atuar, poucos conheciam a 
Psicologia. Hoje, a divulgação é muito mais ampla nas 
revistas, nos jornais, o que é positivo. Isso comprova 
que o profissional pode contribuir com a população.
 
Quais dicas daria aos estudantes da área?
Procurem dedicar-se mais às matérias básicas, 
como psicopatologia, e ter uma formação mais 
densa na área de testes. Por problemas econômicos 
das faculdades e por exigências do Ministério da 
Educação, o currículo da graduação diminuiu muito. 
Com isso, o profissional terá mais dificuldade para 
atuar.
 
Como o senhor se sente sendo um dos 
pioneiros em Goiás?
Quando comecei era difícil, ninguém conhecia 
a profissão. Mas foi importante ter começado 
naquela época, porque tivemos de correr atrás. 
Antes, a bibliografia era, na maior parte, em inglês 
e francês. Tínhamos de buscar os livros fora do 
Brasil e, por isso, éramos obrigados a aprender 
mais línguas. Agora, muita gente que jamais vai 
ler um livro no original, até porque muitos não 
chegam ao mercado brasileiro.
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na Web

Facebook!
Conselho de Psicologia
Seja nosso amigo também!

As redes sociais são os 
meios de comunicação 
que mais cresceram 
nos últimos anos. Elas 

permitem interação direta com o 
público, o que facilita o acesso à 
informação. 

Com o CRP-09, isso não poderia 
ser diferente. Para interagir mais 
com a categoria e também com a 
comunidade, criamos o perfil no 
Facebook (Conselho de Psicologia) 
e a página (CRP-09). Nesses espaços, 
divulgamos as ações do Conselho, 
os eventos, oportunidades de 
trabalho e os cursos relacionados à 
área.

Por ali, também encaminhamos 
as demandas dos psicólogos aos 
setores responsáveis no CRP-09, 

através de nossa Assessoria de 
Comunicação.

O perfil do Conselho já tem mais 
de 2 mil e 300 amigos. Veja o que 
alguns deles falam sobre a nossa 
atuação na rede social:

“Acho que é uma ferramenta que serve para nos aproximar mais 
do Conselho. Sobre tudo, profissionais como eu, que trabalham bem 
longe,” psicólogo Bruno Rodrigues Ferreira

“Acredito na necessidade de uma classe mais 
unificada, onde os psicólogos, de uma forma geral, 
participem mais, se conheçam mais, se tornando uma 
classe forte. E um dos caminhos se inicia no Conselho de 
Psicologia. Toda forma de acesso a ele é de extrema relevância. 
Portanto, o Facebook do Conselho traz informações 
relevantes e de interesse de todos nós, de maneira fácil, rápida e 
inteligente,” psicóloga Maya Lell Natal

“É uma ferramenta acessível que nos garante 
atualização constante no que concerne aos eventos, às 
oportunidades de capacitação e as questões administrativas 
e legais de nossa atuação. Além disso, nos propicia ser mais 
participativos, uma vez que por meio dele temos acesso mais 
imediato e direto às questões que estão em voga,” psicóloga 
Valéria Lopes

“Eu também gosto muito, pois 
através do ‘face’, ficamos informados 
sobre os acontecimentos. É uma 
grande ferramenta, sem dúvida,” 
psicóloga Carla Cristina Ferreira 
Belletti

“Eu adoro, pois fico sabendo 
das atuações do CRP. Como 
meu e-mail foi cancelado, 
através do FB eu posso ficar 
atualizada com tudo o que o 
CRP realiza,” psicóloga Larissa 
de Castro Faria

MARIA APARECIDA PEREIRA 
MARTINS 
Perfil
Idade: 58 anos, solteira, três filhos
Natural: Aragarças, GO
Número de registro profissional: 11

A psicóloga Maria Aparecida Pereira 
Martins sempre se interessou por trabalhar 
na área social, por entender que a solução de 
problemas não está apenas no indivíduo, mas 
também na comunidade em que vive. 

 Natural de Aragarças, Maria Aparecida 
formou-se pela Universidade de Brasília (Unb) 
em 1975, onde tirou o registro profissional, e é 
pós-graduada pela Universidade de São Paulo 
(USP) na área de Violência contra Crianças e 
Adolescentes. 

Na capital federal atuou por um ano no 
Ministério da Educação, na área de projetos 
do Ensino Supletivo. Após esta experiência 
profissional, a psicóloga mudou-se para 
São Paulo para trabalhar numa comunidade 
terapêutica.

Mudou-se novamente para Brasília e, em 
1981 veio para Goiânia, quando começou 
a trabalhar onde hoje é a Secretaria de 
Cidadania e Trabalho do Estado, na área da 
infância e adolescência. 

Atualmente é assessora técnica do 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e trabalha com formação 
de conselheiros de direitos e tutelares. Além 
disso, é militante do Movimento Nacional de 
Meninos e Meninas de Rua desde 1989, e hoje 
é Coordenadora Nacional deste Movimento.

- O que te atraiu para a Psicologia Social?
Psicologia era um campo muito restrito e a 
maioria queria trabalhar em clínica. Mas isso 
não era algo que eu quisesse. Na época não se 
ouvia falar em Psicologia Social, mas fui me 
direcionando para essa área. Quando entrei no 
órgão público comecei a militância. Em 1989 
entrei no Movimento Nacional de Meninos e 
Meninas de Rua. Hoje trabalho no Conselho 
Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes. 
Sou assessora e formo conselheiros tutelares. Já 
passei por várias áreas dentro da Secretaria de 
Cidadania, sempre trabalhando com crianças de 
rua e adolescentes infratores.
 
- Vê alguma diferença de quando iniciou a 
vida profissional?
Hoje o campo da Psicologia abriu várias 
vertentes. O leque de oportunidades é muito 
grande. Na minha época não havia isso. As 
pessoas atuavam apenas nas áreas clínica, 
educacional e organizacional.
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As ações do Conselho Regional de 
Psicologia 9ª Região Goiás/Tocantins 
(CRP-09) para 2013 constam no 
planejamento votado em 10 de 
setembro. Neste documento, o VII 
Plenário - Pluralidades: “Psicologia 
ética, transparente e socialmente 
responsável” traz novidades e reforça 
as atividades que estão dando certo.

Para os conselheiros da atual 
gestão, a intenção é fortalecer a 
relação com o psicólogo e com a 
psicóloga, abrir o Conselho para 
o profissional e melhorar a nossa 
prestação de serviço à categoria.

Confira as ações estratégicas do 
planejamento 2013:

EIXO I: POLÍTICA PARTICIPATIVA DO 
CRP-09
- Consolidar o Projeto CRP é Você;
- Consolidar e ampliar a representação 
do CRP-09 nas Cidades Pólos de Goiás 
e Tocantins;
- Consolidar o Psi Happy Hour com 
objetivo de integração da categoria, 
vinculado à cerimônia de entrega de 
carteiras com mesas temáticas;
- Realizar atividades de integração 
e orientação dos alunos do curso de 
Psicologia do 8º ao 10º período (CRP 
Recebe Você);
- Realizar atividades temáticas das 
comissões, com foco na integração e 
orientação da categoria;
- Consolidar parceria com instituições 
de graduação, pós-graduação e 
formação em Psicologia;
- Fomentar a representação do CRP-09 
nos espaços de controle social e demais 
entidades da sociedade civil;

De olho em 2013:
Veja o planejamento do CRP-09 para o próximo ano

Campanha Fique Legal
O CRP-09 emitiu Resolução concedendo desconto 

de até 100% sobre multas, juros de mora e honorários 
advocatícios sobre débitos anteriores ao exercício de 2012, para pessoas físicas 
e jurídicas, inscritas ou não na dívida ativa. O percentual de desconto depende 
do número de parcelas, que pode chegar a cinco.

Se você tem débito junto ao Conselho, este é o momento para a regularização. 
Para maiores informações, entrar em contato com a Coordenação de Cobrança 
do CRP-09, telefone 62-3253-1785, e-mail: cobrança@crp09.org.br ou 
pessoalmente das 8h às 12h30 e das 14h às 17h30.

- Realizar campanhas temáticas 
nacionais e regionais;
- Garantir a impressão de quatro 
edições da revista R9.

EIXO II: ESTRUTURA FÍSICA E 
ADMINISTRATIVA DO CRP-09
- Garantir as atividades técnicas e 
administrativas do CRP-09: Despesas 
Fixas e Despesa Variáveis;
- Otimizar o trabalho do CRP-09 com 
qualificação do quadro funcional;
- Reforma e/ou aquisição a sede do 
CRP-09;
- Realizar despesas com locação de 
imóvel durante a execução da obra, se 
necessário;
- Fomentar a autonomia do Tocantins: 
dar continuidade ao depósito do fundo 
de reserva para o Tocantins; elaborar 
projeto de desmembramento da Seção 
de Base do Tocantins para apreciação 
na APAF; Despesas Fixas.

EIXO III: CONSTRUÇÃO DE 
REFERÊNCIAS TÉCNICAS E 
PROFISSIONAIS DA CATEGORIA
- Realizar o III Seminário de Políticas 
Públicas no mês de abril;

- Fomentar a dinamização dos sindicatos 
e associações da categoria;
- Desenvolver pesquisas de interesse da 
categoria regionalmente;
- Estabelecer parceria com entidades 
representativas da categoria;
- Realizar o COREP em todas as suas fases.

EIXO IV: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
DO PLANEJAMENTO DE GESTÃO
- Realizar reuniões e/ou outras 
estratégias de acompanhamento 
da execução das ações propostas 
no presente plano identificando 
avanços e possíveis entraves para o 
desenvolvimento de cada ponto.
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