Boletim da Subsede

Prezada(o) Psicóloga(o):

Neste boletim você terá acesso a informações sobre sua profissão.
A subsede de Sorocaba completará três anos em agosto próximo
e neste período foram muitas as ações e eventos promovidos,
reafirmando publicamente o compromisso do Sistema Conselhos
de Psicologia com os Direitos Humanos em todas as práticas Psi.

Mantenha seu cadastro
atualizado e comunique seus
colegas para fazerem o mesmo.
Nossos principais meios de
comunicação são o Boletim
Eletrônico e o site do CRP:
www.crpsp.org.br

Saudações,
Comissão Gestora 2010-2013
Rosana Cathya Ragazzoni Mangini
Conselheira e Coordenadora
Ione Aparecida Xavier
Subcoordenadora
Sergio Augusto Garcia Junior
Gestor
Michele Cristina Matarazzo de Souza
Gestora
Camila Taraborelli Lopes Lara
Gestora

Políticas municipais...
Eventos...
Considerando a diversidade temática e a descentralização, a Subsede de Sorocaba organizou eventos
nas cidades de Itapetininga, Itu, Santana de Parnaíba,
São Roque, além de Sorocaba. Foram abordados
temas como “Atuação no SUAS”, “Ética e Avaliação
Psicológica”; “Mercado de Trabalho”; e “Políticas
Públicas”.
Em março foi realizado o Pré-Congresso na cidade
de Sorocaba, no qual foram elaboradas 36 propostas
regionais que foram encaminhadas para o COREP
pelos delegados eleitos no Pré Congresso.
Foram realizadas “Rodas de Conversa”, com
profissionais da área organizacional e do trabalho, do
esporte, do SUAS, da Interface com a Justiça entre
outras.
Você pode colaborar na descentralização das
ações do CRP, ajude a organizar o grupo de psis de
sua cidade e a indicar qual a temática de interesse
do grupo.

Semana da
Luta Antimanicomial...
Em comemoração à Semana da Luta Antimanicomial, a Subsede de Sorocaba, junto com outros
parceiros, organizou eventos sobre o tema, de modo a
atender a reflexão acadêmica e científica e a prática
profissional, com uma Mesa Redonda “Saúde Mental
e Rede Substitutiva”, na UNISO – Universidade de
Sorocaba, e com eventos culturais que, além do
momento de descontração, ofereceram oportunidade
de reflexão crítica, como a apresentação da peça
teatral “Estamira” e a exibição do filme “Um estranho
no ninho” que ocorreram no SESC-Sorocaba.
A Lei 10.216 que determina as diretrizes para os
serviços de saúde mental já tem 12 anos, mas
ainda há muito o que fazer!

O CRP tem acompanhado, e intervindo quando
necessário, em Projetos de Lei (PL) de interesse da
Psicologia que se encontram em trâmite na Câmara
Municipal de Sorocaba, como o Projeto de Lei Ordinária nº 105/2013, que “dispõe sobre a criação da clínica
municipal de recuperação de dependentes químicos e
dá outras providências”, e a recém aprovada Lei
10.332, de 22 de novembro de 2012, que “dispõe sobre
as diretrizes adotadas pelo município para realizar a
orientação a pais e professores da cidade sobre as
características do transtorno do déficit de atenção –
TDA”. Se você tem conhecimento de outros PLs,
em qualquer município de nossa jurisdição, que
merecem a atenção do CRP, entre em contato com
a Subsede de Sorocaba para que possamos discutir e verificar a necessidade de acompanhamento.

Você sabia que...
No VIII Congresso Nacional da Psicologia (CNP)
foram aprovadas 300 propostas, que nortearão as
ações da gestão do próximo triênio do Sistema Conselhos (2013-2016), e 28 moções, que versam sobre os
mais diversos temas como, por exemplo, a de repúdio ao Ato Médico.
Através do site do CFP, você pode enviar um manifesto aos Deputados Federais em favor do PL nº
3688/2000, que dispõe sobre a prestação de serviços
de Psicologia e de Serviço Social nas redes públicas de Educação Básica. O PL prevê que psicólogos e
assistentes sociais atuem nas escolas como profissionais parceiros dos gestores, professores, outros trabalhadores e membros da comunidade escolar, trabalhando na implantação de projetos pedagógicos, pela
melhoria da qualidade do processo de ensinoaprendizagem e na mediação das relações sociais e
institucionais.

27 de agosto de 2013.
A eleição está chegando...
Uma inovação do Sistema Conselhos, em 2013,
será a votação via internet. O voto eletrônico poderá
ser feito na sede e nas subsedes do CRP. Os (as) profissionais de cidades que não possuem subsedes e que
residem a uma distância de 50km de um posto de
votação, poderão votar por correspondência (irão
receber, previamente, envelopes com códigos de
barras para votação).
O voto é obrigatório, contudo, para que o profissional possa participar desse processo democrático, é
necessário que esteja adimplente com o Conselho em
relação aos exercícios anteriores (ainda que sob a
forma de parcelamento do débito) e que tenha efetuado seu recadastramento (atualizado seus dados) junto
ao Cadastro Nacional de Psicólogos através do site do
CFP. A atualização dos dados cadastrais é FUNDAMENTAL para que você, psicólogo (a), receba corretamente e com segurança as instruções para participar
do processo eleitoral em 2013. Atualize seus dados de
sua casa ou de seu trabalho. É rápido: leva menos de 2
minutos.
E você, já realizou seu recadastramento?

Para uma atuação ética...
O CFP e os CRPs têm a função de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de
psicólogo(a). Assim sendo, foi publicada recentemente mais uma Resolução do CFP, a de nº 017/2012, que
dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito nos
diversos contextos. É dever do profissional de Psicologia atuar de acordo com o Código de Ética e as Resoluções do CFP. Portanto, não se esqueça de consultar
com frequência as legislações no site do CRP ou no
fichário que você recebeu anteriormente.
Leu as Resoluções e continua com dúvida?
Consulte sua subsede.

