
O projeto de Lei 3338/2008, conhecido 
por PL das 30 horas, nalmente está 
perto de sua aprovação. A proposta, que 
xa a jornada de trabalho para prossio-
nais de psicologia em 30 horas semanais 
sem redução salarial, foi aprovada com 
unanimidade pela Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara dos Deputados 
em agosto. Agora, a matéria foi encami-
nhada para apreciação na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania e, se 
aprovada, será enviada para sanção 
presidencial.

Agora a mobilização da categoria é ainda 
mais imprescindível. Em abril, a presidente 
Dilma vetou o PL de 30 horas para fonoau-
diólogos com o argumento de que a pro-
posta possivelmente traria prejuízos à 
política de atendimento do SUS e impacta-
ria o orçamento público, além de aumen-
tar os custos para o setor privado, que 
poderiam ser repassados aos/às usuári-
os/as. Os prossionais de enfermagem 
também tiveram seu PL barrado, desta vez 
pela bancada governista. Isso aumenta 
nossa necessidade de mobilização.

Segundo recomendações da Organiza-
ção Mundial da Saúde e da Organização 
Internacional do Trabalho, para uma 
vida saudável a carga horária semanal 
deve ser de, no máximo, 30 horas. Consi-
derando que o exercício prossional de 

psicólogos/as é de elevada complexida-
de, exigindo um intenso desempenho 
psíquico, além de expor os/as prossio-
nais diariamente aos efeitos do sofri-
mento humano, a aprovação do PL bene-
ciaria a saúde dos/as psicólogos/as e, 
consequentemente, o bem estar da popu-
lação atendida.

Em 14 de outubro, o Sindypsi-PR, o CRP e a 
FENAPSI promoveram um debate com o 
relator do PL das 30 horas na CCJC, o depu-
tado federal Eduardo Sciarra (PSD-PR). O 
deputado apresentou um panorama favo-
rável ao PL de 30 horas. O evento contou 
com falas também, da presidenta eleita do 
CRP, Cleia Cunha, da presidenta da FENAPSI, 
Fernanda Magano, do presidente do Sinpsi-
SP, Rogério Giannini e do presidente do 
Sindypsi-PR, Thiago Bagatin.

O presidente do Sindypsi-PR ressaltou a 
importância da participação de toda a 
categoria nas mobilizações que virão daqui 
pra frente, pois estamos numa fase decisi-
va e a aprovação do PL não será fácil, tendo 
em vista os projetos de enfermeiros e fono-
audiólogos já barrados. “Toda e qualquer 
conquista para a classe trabalhadora veio 
com muita pressão popular. Nada aconte-
ce por acaso. Por isso, devemos estar aten-
tos e mobilizados para não perdermos a 
oportunidade de mais essa conquista para 
os psicólogos”, comentou Bagatin.

SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO PARANÁ

AGORA É A NOSSA VEZ! 
Mobilize-se para a aprovação da PL das 30 horas

Os/as prossionais podem acompanhar a tramitação do projeto por e-mail através de 
uma ferramenta disponibilizada pelo Sindypsi-PR. Para tanto, basta acessar o site 
www.sindypsipr.com.br, acessar o banner das 30 horas e se cadastrar.

ANO I | N° 2 |  OUTUBRO DE 201311 motivos para 
filiação ao Sindypsi-PR
O Sindypsi-PR lançou em setembro sua campanha de liação. A ação tem como objetivo fortalecer a luta em defesa dos 
princípios da categoria por meio da união e da contribuição sindical dos/as prossionais de psicologia. Sendo a entidade 
representativa dos/as psicólogos no Paraná, o Sindypsi-PR tem como proposta atuar em favor da categoria e de seus interesses. 

Filiando-se ao Sindypsi-PR, você...

1. Fortalece uma entidade representativa da psicologia, que tem 

dentre seus objetivos dar maior visibilidade para a nossa prossão 
e defender os interesses das/os trabalhadoras/es psicólogas/os;

2. Colabora com o aumento da arrecadação e infraestrutura do 

seu sindicato, o que por sua vez possibilita a organização de 
maiores lutas e benefícios para a categoria;

3. Tem acesso gratuito a seminários, palestras e debates 

organizados pelo sindicato;

4. Pode acessar todos os convênios e parcerias que o sindicato 

oferece, como planos de saúde, cursos de idiomas, descontos em 
livros, parques temáticos, dentre outros;

5. Recebe gratuitamente convite para o Jantar de Final de Ano, 

organizado pelo Sindypsi para as psicólogas e psicólogos 
paranaenses;

6. Recebe assessoria jurídica gratuita;

7. Fortalece a campanha pelas 30 horas da psicologia, 

materializada no PL 3338/08, que está na última comissão 
(CCJC) do Congresso Nacional;

8. Contribui para o m denitivo do Ato Médico. No mesmo 

dia em que os vetos ao PL 268/02 foram mantidos pelas 
casas legislativas, um novo projeto foi apresentado;

9. Colabora para o estabelecimento do Piso Salarial 

Regional. Essa tem sido uma das prioridades do Sindypsi 
desde que a diretoria atual assumiu a gestão;

10. Combate a precarização do trabalho do psicólogo, com 

estabelecimento de jornadas, salários e condições de 
trabalho adequados;

11. Se soma a um trabalho coletivo, que pressupõe o 

envolvimento do maior número de psicólogas e psicólogos 
possíveis para a obtenção de conquistas para a categoria.

Psicólogos/as, venham confraternizar conosco neste nal de 
ano no Jantar de Psicólogos/as 2013 do Sindypsi-PR.

O evento será realizado no dia 22 de novembro, a partir das 20 
horas, no Buffet Mansão Merano, é gratuito para os/as 
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prossionais liados, com o custo de 20 reais para os 
demais participantes.

Os convites do jantar devem ser retirados na sede do 
Sindypsi até o dia 8 de novembro.

Acompanhe as próximas 
mobilizações pelo site e 
pela página no facebook 
do Sindypsi. Participe!



Graças à articulação e mobilização de diversas categorias prossionais da área 
da saúde, um dos projetos de lei mais polêmicos e que resultou em manifesta-
ções no Brasil inteiro, o PL nº 268/2002, teve seus artigos problemáticos 
vetados pela presidente e mantidos pelo Congresso Nacional.

Conhecido por Ato Médico, o PL, se aprovado, provocaria a precarização dos 
serviços do SUS, das campanhas de saúde pública como as de vacinação e 
consequentemente os/as usuários do sistema sairiam prejudicados.

Temos que continuar lutando para o SUS constitucional. As diretrizes do Sistema 
Único de Saúde preveem a atuação das equipes multiprossionais, que contem-
plam a saúde em sua integralidade, para o melhor atendimento da população. 

Pela luta contra o Ato Médico, o Sindypsi-PR participou de diversas manifesta-
ções em Curitiba e também de articulações no interior e junto com diversas 
categorias prossionais, comemorou a vitória da Saúde Pública quando fo

ram mantidos os vetos ao projeto. 

Entretanto temos que car atentos: após manifestações e mobilizações de 
diversas categorias da área da saúde, no mesmo dia em que Congresso 
Nacional manteve os vetos do Ato Médico, uma nova proposta foi apresentada 
e encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados.

As eleições para a nova diretoria do Conselho 
Regional de Psicologia e do Conselho Federal 
de Psicologia foram realizadas nos dias 26 e 
27 de agosto. Duas chapas disputaram as 
eleições para a gestão 2013-2016 do CRP: “É 
tempo de Diálogo” e “Conexão em Rede”.

O Sindypsi-PR, respeitando a autonomia e 
independência do Sistema de Conselhos, 
não apoiou nenhuma das candidatas. Mas 
como entidade representativa da categoria, 
o sindicato contribuiu na questão, no 
sentido de pautar as eleições em princípios 
e propostas, revelando o que as chapas 

defendiam para auxiliar os/as prossionais 
a votarem de forma consciente. Para isso o 
Sindypsi se reuniu com as duas candidatas 
às eleições do CRP para rmar um termo de 
compromisso. Além desta reunião, o 
presidente do Sindypsi-PR, Thiago Bagatin, 
fez a mediação do debate das chapas 
concorrentes, evento que foi realizado no 
dia 7 de agosto. 

O sindicato parabeniza as duas chapas pela 
votação expressiva, tanto na capital quanto 
no interior, e deseja uma boa gestão à 
vencedora, “É Tempo de Diálogo”. 

Aconteceu... Desde o inicio da nova gestão em março deste ano, o Sindypsi-PR promoveu e participou de 
diversas atividades e eventos para mobilizar a categoria na luta por questões pertinentes a 
prossão. Muitos direitos da categoria, dos/as trabalhadores e da população foram defendidos 
em mobilizações, debates e atos. Conra abaixo algumas destas ações:

O Seminário “Psicologia e Diversidade Sexual – Construção de práticas emancipatórias e 
de enfrentamento à LGBTfobia” foi realizado no dia 21 de setembro. Promovido pelo 
Sindypsi-PR, o evento trouxe debates sobre gênero e sexualidade em Psicologia com 
convidados/as de todo o Brasil. As mesas redondas também discutiram sobre a laicidade 
e a precarização do trabalho relacionado a questões LGBT.  O evento contou com cerca de 
300 participantes, além de ter sido transmitido ao vivo pelo site do sindicato.

O Sindypsi-PR também realiza o Grupo de Trabalho de Psicologia e Questões LGBT. O 
grupo começou no dia 8 de junho com o objetivo de promover a partilha de 
conhecimentos e experiências de intervenções em Psicologia referentes às questões de 
diversidade e orientação sexual, também com a proposta de organizar atividades e outras 
ferramentas que capacitem os/as psicólogos/as no enfrentamento da LGBTfobia, 
cissexismo e machismo em seu exercício prossional.

Psicologia e Diversidade Sexual

Os/as psicólogos/as de Cascavel e Toledo receberam, no dia 31 de agosto, a visita do 
Sindypsi-PR. Representado pelos integrantes da diretoria, Renata Moraes e Thiago Bagatin, o 
sindicato apresentou a nova política de comunicação da entidade, os eventos que ocorreram 
este ano e os que irão acontecer, as ações relacionadas à PL das 30 horas, o Piso Salarial 
Regional, Ato Médico, convênios e mobilizações que foram realizadas, além de acolher as 
demandas dos/as prossionais da região. Cumprindo o objetivo de descentralizar as ações 
da capital e aproximar toda a categoria do estado ao sindicato, esta foi a primeira visita do 
Sindypsi-PR a uma cidade do interior. Novos encontros já estão sendo programados. 

Articulação com os/as profissionais de Cascavel e Toledo

O Sindypsi-PR realizou diversos encontros com estudantes durante a nova gestão. A 
última ação foi uma palestra do presidente do sindicato, Thiago Bagatin, aos/às 
estudantes da Unibrasil no dia 22 de agosto. Na ocasião o presidente realizou uma fala 
sobre o Ato Médico, explicando o projeto de lei e suas consequências negativas a categoria 
e aos/às usuários/as do SUS. Outras universidades que tiveram a visita do Sindypsi-PR 
foram UFPR, Faculdades Dom Bosco e FACEL. 

Em 28 de setembro, aconteceu a primeira reunião do Grupo de Trabalho de Estudantes de 
Psicologia do Sindicato dos Psicólogos do Paraná. O objetivo dessa primeira reunião foi 
discutir a formação do psicólogo e as diculdades da atuação prossional. O GT tem se 
reunido constantemente e está organizando um evento aberto a todos os estudantes para o 
início de 2014. Fique atento!

O Seminário "As implicações da terceirização na precarização do trabalho da/o psicóloga/o" 
aconteceu em 19/10/2013 em Curitiba-PR e contou com a participação da psicóloga Renata 
Moraes, do Sindicato dos Psicólogos do Paraná e com Gustavo Seferian, advogado sindical e 
militante em São Paulo. O Seminário abordou os efeitos e limites das terceirizações no 
trabalho do prossional da Psicologia. Foram debatidos temas como precarização do 
trabalho, baixos salários, assédio moral, implicações éticas do trabalho e da realidade 
cotidiana enfrentada pelos psicólogos nos locais de trabalho.

Sindypsi-PR conversa com estudantes

Outra psicologia é possível, atreva-se a sonhá-la! 

Seminário sobre implicações da terceirização 
na precarização do trabalho

Sindypsi nas eleições do 
Sistema Conselhos

A luta 
contra 
o Ato Médico
A Saúde Pública foi vitoriosa com a manutenção dos 
vetos ao projeto! Mas vamos car atentos: uma nova 
proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados

Sabemos que o grupo recém-eleito no CRP 
tem uma história de defesa dos direitos das 
psicólogas e psicólogos paranaenses. Nesse 
sentido, o Sindypsi estará junto com a 
diretoria do CRP, defendendo e lutando por 
melhores condições de trabalho e valori-
zando ainda mais a nossa prossão. Do 
mesmo modo, desejamos sorte e nos 
colocamos à disposição da nova diretoria 
do CFP para caminharmos juntos nas 
conquistas da categoria.



Graças à articulação e mobilização de diversas categorias prossionais da área 
da saúde, um dos projetos de lei mais polêmicos e que resultou em manifesta-
ções no Brasil inteiro, o PL nº 268/2002, teve seus artigos problemáticos 
vetados pela presidente e mantidos pelo Congresso Nacional.
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Sistema Conselhos

A luta 
contra 
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A Saúde Pública foi vitoriosa com a manutenção dos 
vetos ao projeto! Mas vamos car atentos: uma nova 
proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados

Sabemos que o grupo recém-eleito no CRP 
tem uma história de defesa dos direitos das 
psicólogas e psicólogos paranaenses. Nesse 
sentido, o Sindypsi estará junto com a 
diretoria do CRP, defendendo e lutando por 
melhores condições de trabalho e valori-
zando ainda mais a nossa prossão. Do 
mesmo modo, desejamos sorte e nos 
colocamos à disposição da nova diretoria 
do CFP para caminharmos juntos nas 
conquistas da categoria.



O projeto de Lei 3338/2008, conhecido 
por PL das 30 horas, nalmente está 
perto de sua aprovação. A proposta, que 
xa a jornada de trabalho para prossio-
nais de psicologia em 30 horas semanais 
sem redução salarial, foi aprovada com 
unanimidade pela Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara dos Deputados 
em agosto. Agora, a matéria foi encami-
nhada para apreciação na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania e, se 
aprovada, será enviada para sanção 
presidencial.

Agora a mobilização da categoria é ainda 
mais imprescindível. Em abril, a presidente 
Dilma vetou o PL de 30 horas para fonoau-
diólogos com o argumento de que a pro-
posta possivelmente traria prejuízos à 
política de atendimento do SUS e impacta-
ria o orçamento público, além de aumen-
tar os custos para o setor privado, que 
poderiam ser repassados aos/às usuári-
os/as. Os prossionais de enfermagem 
também tiveram seu PL barrado, desta vez 
pela bancada governista. Isso aumenta 
nossa necessidade de mobilização.

Segundo recomendações da Organiza-
ção Mundial da Saúde e da Organização 
Internacional do Trabalho, para uma 
vida saudável a carga horária semanal 
deve ser de, no máximo, 30 horas. Consi-
derando que o exercício prossional de 

psicólogos/as é de elevada complexida-
de, exigindo um intenso desempenho 
psíquico, além de expor os/as prossio-
nais diariamente aos efeitos do sofri-
mento humano, a aprovação do PL bene-
ciaria a saúde dos/as psicólogos/as e, 
consequentemente, o bem estar da popu-
lação atendida.

Em 14 de outubro, o Sindypsi-PR, o CRP e a 
FENAPSI promoveram um debate com o 
relator do PL das 30 horas na CCJC, o depu-
tado federal Eduardo Sciarra (PSD-PR). O 
deputado apresentou um panorama favo-
rável ao PL de 30 horas. O evento contou 
com falas também, da presidenta eleita do 
CRP, Cleia Cunha, da presidenta da FENAPSI, 
Fernanda Magano, do presidente do Sinpsi-
SP, Rogério Giannini e do presidente do 
Sindypsi-PR, Thiago Bagatin.

O presidente do Sindypsi-PR ressaltou a 
importância da participação de toda a 
categoria nas mobilizações que virão daqui 
pra frente, pois estamos numa fase decisi-
va e a aprovação do PL não será fácil, tendo 
em vista os projetos de enfermeiros e fono-
audiólogos já barrados. “Toda e qualquer 
conquista para a classe trabalhadora veio 
com muita pressão popular. Nada aconte-
ce por acaso. Por isso, devemos estar aten-
tos e mobilizados para não perdermos a 
oportunidade de mais essa conquista para 
os psicólogos”, comentou Bagatin.

SINDICATO DOS PSICÓLOGOS DO PARANÁ

AGORA É A NOSSA VEZ! 
Mobilize-se para a aprovação da PL das 30 horas

Os/as prossionais podem acompanhar a tramitação do projeto por e-mail através de 
uma ferramenta disponibilizada pelo Sindypsi-PR. Para tanto, basta acessar o site 
www.sindypsipr.com.br, acessar o banner das 30 horas e se cadastrar.

ANO I | N° 2 |  OUTUBRO DE 201311 motivos para 
filiação ao Sindypsi-PR
O Sindypsi-PR lançou em setembro sua campanha de liação. A ação tem como objetivo fortalecer a luta em defesa dos 
princípios da categoria por meio da união e da contribuição sindical dos/as prossionais de psicologia. Sendo a entidade 
representativa dos/as psicólogos no Paraná, o Sindypsi-PR tem como proposta atuar em favor da categoria e de seus interesses. 

Filiando-se ao Sindypsi-PR, você...

1. Fortalece uma entidade representativa da psicologia, que tem 

dentre seus objetivos dar maior visibilidade para a nossa prossão 
e defender os interesses das/os trabalhadoras/es psicólogas/os;

2. Colabora com o aumento da arrecadação e infraestrutura do 

seu sindicato, o que por sua vez possibilita a organização de 
maiores lutas e benefícios para a categoria;

3. Tem acesso gratuito a seminários, palestras e debates 

organizados pelo sindicato;

4. Pode acessar todos os convênios e parcerias que o sindicato 

oferece, como planos de saúde, cursos de idiomas, descontos em 
livros, parques temáticos, dentre outros;

5. Recebe gratuitamente convite para o Jantar de Final de Ano, 

organizado pelo Sindypsi para as psicólogas e psicólogos 
paranaenses;

6. Recebe assessoria jurídica gratuita;

7. Fortalece a campanha pelas 30 horas da psicologia, 

materializada no PL 3338/08, que está na última comissão 
(CCJC) do Congresso Nacional;

8. Contribui para o m denitivo do Ato Médico. No mesmo 

dia em que os vetos ao PL 268/02 foram mantidos pelas 
casas legislativas, um novo projeto foi apresentado;

9. Colabora para o estabelecimento do Piso Salarial 

Regional. Essa tem sido uma das prioridades do Sindypsi 
desde que a diretoria atual assumiu a gestão;

10. Combate a precarização do trabalho do psicólogo, com 

estabelecimento de jornadas, salários e condições de 
trabalho adequados;

11. Se soma a um trabalho coletivo, que pressupõe o 

envolvimento do maior número de psicólogas e psicólogos 
possíveis para a obtenção de conquistas para a categoria.

Psicólogos/as, venham confraternizar conosco neste nal de 
ano no Jantar de Psicólogos/as 2013 do Sindypsi-PR.

O evento será realizado no dia 22 de novembro, a partir das 20 
horas, no Buffet Mansão Merano, é gratuito para os/as 
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prossionais liados, com o custo de 20 reais para os 
demais participantes.

Os convites do jantar devem ser retirados na sede do 
Sindypsi até o dia 8 de novembro.

Acompanhe as próximas 
mobilizações pelo site e 
pela página no facebook 
do Sindypsi. Participe!


