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EDITORIAL
A Psicologia brasileira tem muito a
comemorar nestes 50 anos de regulamentação
da profissão (Lei 4.119/62). Afinal, temos
cinco décadas de grandes mudanças. Os
nossos desafios a cada dia só crescem, mas
nossas forças também. Assim as conquistas e
o reconhecimento que temos na sociedade e na
profissão são frutos dessas forças.
Atuamos em várias áreas, com diversos
temas. Estamos hoje nas principais políticas
públicas, no Sistema Único de Saúde, na
Assistência Social, na Educação, na Justiça, na
Segurança Pública, nas Forças Armadas, na
mobilidade humana e nos Detrans.
Participamos ativamente nas ONGs,
nas clínicas de psicoterapias, em temáticas
como as emergências e desastres, de álcool e
outras drogas, no combate à homofobia, no
enfrentamento ao racismo, ao machismo,
na luta pela diversidade sexual, refletindo
a laicidade do Estado, entre outros assuntos

importantes para a sociedade.
O Sistema Conselhos tem também
estabelecido um diálogo com gestores/as
públicos/as e privados/as com objetivo de
contribuir para melhorar as condições de
exercício da profissão e fortalecer a presença da
Psicologia nos espaços de trabalho conquistados
de forma qualificada e responsável.
Hoje, nossa profissão tem outro
momento de importância, unindo a categoria
em torno das eleições, exercício de democracia
e participação. Seguindo o desafio da
modernidade lançamos a primeira eleição
no Sistema Conselhos via Internet, com voto
online. Isso possibilitará maior comodidade
para a categoria, mas também a capacidade de
maior participação.
Esse será nosso exercício de cidadania,
votar em propostas e nomes que entendamos
serem importantes para continuar fazendo
avançar a Psicologia enquanto ciência e

profissão. Nessa primeira eleição com voto
online, ainda manteremos a votação por
correspondência. Entendemos que as duas
modalidades contemplam o princípio de
acessibilidade do eleitor, respeitando o direito
daqueles que não tem acesso à Internet. A
mudança se fará de forma gradativa.
Mas, para que sua participação
seja efetiva, cadastre-se no site do Conselho
Federal, atualizando seus dados. Deste modo,
será importante que todas e todos realizem o
recadastramento, acessando a página cadastro.
cfp.org.br, ou www.crppe.org.br , preenchendo
as informações necessárias.
Portanto, no próximo dia 27 de agosto
de 2013 faça valer seu compromisso social e sua
responsabilidade com nossa profissão, participe,
vote! A Psicologia brasileira agradece!
Maria da Conceição Costa
Presidenta do XIII Plenário / CRP-02

Com a palavra
O Psiquê entrevistou a presidenta da Comissão Regional Eleitoral,
Severina de Santana, mais conhecida como Sissi Santana, que
esclarece as principais mudanças no novo processo eleitoral.
Psiquê - O que muda na eleição dos
membros dos Conselhos Regionais e
na consulta dos membros do Conselho
Federal para a gestão 2013-2016?
Sissi Santana – Basicamente o formato de
votação. Neste pleito se fará de duas formas:
pela Internet e por correspondência.
Psiquê - Por que o Sistema Conselhos de
Psicologia propôs esta mudança?
SS – Com o objetivo de aprimorar o processo
eleitoral. Com esta nova modalidade grande
parte das/os psicólogas/os ganharão com
a comodidade de votar em sua casa ou em
qualquer lugar onde esteja, inclusive, em
outra cidade, ampliando, assim o número de
eleitoras/es.
Psiquê – Neste novo formato, como será
possível ampliar a participação das/os
psicólogas/os no processo eleitoral?
SS – Diferentemente dos pleitos anteriores,
o número de votantes por correspondência
será reduzido, pois votarão pela internet
não apenas os domiciliados nos municípios
em que estão instaladas a sede e as
subsedes, mas também os domiciliados
em municípios localizados em um raio de
abrangência de 50 km de distância da sede
e das subsedes, onde haverá um posto de
votação. As demais cidades interioranas fora
desse contexto votarão obrigatoriamente
por correspondência.
Psiquê – E como as psicólogas e os
psicólogos terão acesso à relação dessas
cidades?
SS – Os Postos de Votação serão instalados na
sede do CRP-02, em Recife, bem como em sua
subsedes, que estão localizadas nas cidades
de Caruaru, Garanhuns e Petrolina. A relação

completa das demais cidades está publicada
neste jornal, como também estão disponíveis
no site das eleições e no site do CRP-02
Psiquê - Tem data e hora estabelecida
pelo CRP-02 para votação via INTERNET?
SS - Sim. A votação via Internet ocorrerá
por 33 horas seguidas para quem votar
em equipamento particular (em casa, no
trabalho, em lan houses...), tendo início às
8h do dia 26/08/13 e sendo encerrada às
17h do dia 27/08/13. Já na sede e subsedes
a votação será como nos pleitos anteriores,
no horário das 8h às 17h do dia 27/08/13.
Psiquê – O que garante a participação
da/o psicóloga/o na eleição?
SS – É importante frisar que a/o psicóloga/o
garante sua participação nas eleições
se estiver adimplente, ou seja, com sua
anuidade regularizada até o exercício
de 2012. Caso contrário, ela/ele poderá
dirigir-se ao CRP-02 e negociar sua dívida,
habilitando-se assim a votar. É possível
negociar a dívida até o dia 27/08, entretanto,
orientamos a buscar a regularização o
quanto antes, isso porque para aquelas/
es eleitoras/es que votarão via web, será
gerada uma senha individual e esta senha
só será gerada para as/os psicólogas/os que
estiverem adimplentes.
Psiquê - Como as senhas de votação serão
geradas?
SS – A/o psicóloga/o deverá entrar no site
eleicoespsicologia.cfp.org.br para gerar sua
senha e votar pela internet. É importante
colocar que o CFP disponibilizará no site um
simulador para que a/o psicóloga/o possa
gerar uma senha provisória e simular seu
voto.

Psiquê - Como se dará o voto por
correspondência?
SS – A votação por correspondência se dará
como nos pleitos dos anos anteriores, ou
seja, o/a eleitor/a receberá pelo correio as
cédulas de votação com uma Carta Resposta,
que deverá ser reenviada, sem ônus, ao CRP02. É importante que a/o psicóloga/o não
deixe para enviar sua carta resposta muito
próximo do dia 27 de agosto, pois correrá o
risco do correio não entregar a tempo.
Psiquê – Todas/os as/os psicólogas/os
receberão o voto por correspondência?
SS – Sim, mas somente serão computados
os votos recebidos da/o psicóloga/o que,
na apuração, for constatado que está
adimplente.
Psiquê – Quem for de uma cidade que
vota por correspondência, mas estiver
em outra cidade que vota pela Internet,
poderá ir até o posto de votação e votar?
SS – Não. Somente será adotada uma
modalidade de votação nas cidades
previamente determinadas. Portanto, quem
vota por correspondência, não poderá votar
pela Internet.
Psiquê – Além do site das eleições e do
site do CRP-02, há outra forma das/os
psicólogas/os e dos membros das chapas
obterem mais informações sobre o pleito
eleitoral?
SS – Sim, através da Comissão Eleitoral, que
se reúne semanalmente e realiza plantões
na sede do CRP-02. Qualquer dúvida poderá
ser enviada para o e-mail da comissão
comissaoeleitoral@crppe.org.br ou poderá
ser agendado um contato presencial através
do telefone do 2119.7254.
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O QUE MUDA NA ELEIÇÃO 2013?

Comissão Eleitoral do CRP-02 tira suas dúvidas.

No dia 27 de agosto deste ano, além
da comemoração pelo dia da/o psicóloga/o,
também serão escolhidos os membros
efetivos e suplentes que comporão o XIV
Plenário para o triênio 2013-2016, com
indicação dos novos dirigentes do Conselho
Federal de Psicologia. Um momento
importante para a categoria e para os rumos
da Psicologia no País.
Este ano a eleição está marcada por
uma nova modalidade, que é o VOTO PELA
INTERNET. A mudança no processo eleitoral
foi definida na Assembleia das Políticas, da
Administração e das Finanças – APAF, do
Sistema Conselhos de Psicologia, realizada
em maio de 2012. Nesta primeira votação,
para que as mudanças aconteçam de forma
gradativa, ainda será mantido o voto por
correspondência, em cidades previamente
determinadas, que você psicóloga/o poderá
conferir neste informativo.
O voto pela Internet apresenta
vários benefícios como a conveniência para
o/a eleitor/a, que não precisará se deslocar
até o local da votação; período de votação
flexível de 33 horas; maior garantia de
confidencialidade do voto; maior nível de
participação do/a eleitor/a. No voto web
economiza-se tempo, deslocamento, papel
e recursos em geral. Dessa forma, o Sistema
Conselhos reafirma seu compromisso com as
ações de preservação do meio ambiente.

Eleição será
auditada
por empresa
especializada
Para esta modalidade de votação,
o Conselho Federal de Psicologia
contratou empresa
especializada que,
além de ser responsável pelo desenvolvimento do sistema e do site da eleição,
será responsável pela contabilização
e apuração dos votos eletrônicos, recepção das justificativas de voto e ainda,
geração de relatórios relativos à votação pela
Internet.
A empresa contratada, com sede
em Brasília, disponibilizará uma equipe de
profissionais de plantão, para solucionar
qualquer imprevisto, durante todo o período
da votação online, através de atendimento
por “Chat” e 0800.
Além disso, o CFP contratou os
serviços de auditoria para o site das eleições.
Essa auditoria será realizada antes, durante
e depois do processo eleitoral, através da
emissão de relatórios, visando garantir a lisura
e transparência ao processo de votação via
web e a inexistência de fraude no sistema.
O site das eleições terá quatro
momentos: a primeira versão referente ao
lançamento entrou no ar em 16/04/2013. A
segunda apresenta a listagem das cidades que
votarão pela Internet e por correspondência,
bem como o simulador da votação (que
entrará no ar na última semana de maio e
permanecerá até 25/08/13). A terceira entrará
no ar nos dias da votação via web (26 e 27
de agosto). E a quarta ficará no ar a partir
das 18h do dia 27/08/2013 até 31/12/2013.
Nessa última versão serão colocadas todas as
informações relativas ao processo eleitoral.

Voto pela Internet
e por Correspondência
Somente existirá votação pela
Internet nas cidades onde houver um posto
de votação via web que, no caso do CRP-02
será na sede (Recife) e nas subsedes (Caruaru,
Garanhuns e Petrolina) ou naquelas cidades
distante 50 km da sede e subsedes, como
mostra o quadro listado na página 4.
É importante salientar que terão
direito a votar pela Internet o/a eleitor/a
que estiver adimplente até o exercício de
2012. O site das eleições apresenta o passo
a passo de todo o processo. O/a eleitor/a
poderá votar pela Internet através de um
computador particular, entrando no site e
gerando uma senha individual. Ou poderá
votar em um posto de votação, onde o/a
presidente do Posto irá gerar uma senha
para ele/ela, mediante apresentação de
comprovante de quitação do pagamento
até 2012 ou da negociação realizada no dia
da eleição.
Nas cidades onde o CRP-02 não
disponibilizar o posto de votação via web,
todas/os psicólogas/os da cidade votarão
obrigatoriamente, por correspondência.
Na eleição por correspondência
deste ano a carta voto virá com um código
de barra que, na apuração, indicará quem
são as/os eleitoras/es adimplentes ou
inadimplentes. Portanto a/o psicóloga/o
deverá ficar atenta/o e comunicar-se com o
CRP-02, caso receba uma carta voto sem o
código de barras.
Os votos por correspondência
somente serão computados se chegarem
à Mesa Eleitoral Especial de Apuração,
na sede do CRP-02, até o momento de
encerramento da votação (17h do dia
27 de agosto), sendo este o único critério
para esse fim, excluindo-se todos os
demais, inclusive a data de postagem
(Art. 21 § 2º do Regimento Eleitoral).

Atualize seus dados

dúvidas

É muito importante que você atualize seus
dados cadastrais acessando www.cadastro.cfp.org.br ou
www.crppe.org.br e preencha as informações necessárias.
A atualização dos dados permite que aqueles que votarão
por correspondência recebam a carta voto no endereço correto
e os que votarão na nova modalidade online possam gerar sua
senha. Os dados precisam estar rigorosamente atualizados para
que o sistema faça a correta identificação e emissão da senha.

Em caso de dúvida sobre as eleições, entre em contato
pelo telefone 0800 644 0175. O suporte telefônico gratuito
está habilitado para receber ligações de telefones fixos e está
disponível nos dias úteis (segunda à sexta), das 9h às 17h.
Tire suas dúvidas enviando um e–mail para a Comissão
Eleitoral: comissaoeleitoral@crp.org.br.
A Comissão reúne-se todas as segundas-feiras, no
horário de 19h às 21h.
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Votação On-line
As/os psicólogas/os residentes em Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina
e cidades distantes até 50 km destes municípios poderão votar via web.

Confira abaixo as cidades onde será possível votar pela Internet.
Sede - Recife (19 cidades) – Recife, Olinda, Camaragibe, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima,
São Lourenço da Mata, Moreno, Igarassu, Itapissuma, Cabo de Santo Agostinho, Itamaracá, Chã de Alegria,
Paudalho, Ipojuca, Lagoa do Itaenga, Vitória de Santo Antão, Carpina e Tracunhaém
Subsede do Vale do Ipojuca - Caruaru (19 cidades) – Caruaru, São Caetano, Riacho das Almas, Agrestina,
Bezerros, Camocim de São Félix, São Joaquim do Monte, Altinho, Sairé, Toritama, Bonito, Tacaimbó,
Vertentes, Brejo da Madre de Deus, Frei Miguelinho, Barra de Guabiraba, Gravatá, Santa Cruz do Capibaribe
e Belo Jardim
Subsede do Agreste Meridional - Garanhuns (20 cidades) – Garanhuns, São João, Brejão, Caetés, Jucati,
Paranatama, Capoeiras, Jupi, Terezinha, Angelim, Palmeirina, Calçado, Saloá, Lagoa do Ouro, Canhotinho,
Lajedo, Correntes, Bom Conselho, Iati, São Bento do Una
Subsede do Sertão do São Francisco - Petrolina (01 cidade) – Petrolina
OBSERVAÇÕES:
- Nas cidades que não constam nesta relação todas/os as/os psicólogas/os votarão obrigatoriamente por
correspondência.
- O critério utilizado para a definição dos municípios da sede (Recife) foi o levantamento das localidades
que fazem limite com esta cidade. Para os outros três postos de votação foram contempladas as cidades que
integram a jurisdição das subsedes do Vale do Ipojuca (Caruaru), Agreste Meridional (Garanhuns) e Sertão
do São Francisco (Petrolina), ao mesmo tempo estando dentro da distância estabelecida de até 50 km destes
municípios.
EXPEDIENTE
Agreste Meridional: Rua Dom Luiz de Britto, 53, sala 04,
Empresarial Cícero Aprígio, Centro, Garanhuns/PE
CEP: 55295-051 - Fone: (87) 3761.3299
Vale do Ipojuca: Av. Agamenon Magalhães, 1143,
sala 501, Maurício de Nassau, Caruaru/PE
CEP: 55014-000- Fone: (81) 3721.6774
Rua Afonso Pena, 475 - Santo Amaro
Recife/PE - CEP: 50050-130
Fones: (81) 2119.7272/7250 - Fax: (81) 2119.7262
crppe@crppe.org.br
www.crppe.org.br
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