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O Sindicato dos Psicólogos no Estado do Espírito Santo (SINDPSI-ES), no uso de suas atribuições
e no interesse da categoria profissional, vem apresentar às candidatas e candidatos aos cargos
eletivos em disputa nas eleições de 2018 sua carta aberta e suas demandas.
Nossa categoria tem, atualmente, cerca de 5.000 profissionais ativos em nosso estado
exercendo suas funções com excelência e ajudando a melhorar as condições de vida da
população capixaba. Trabalhando em diversos espaços e empresas públicas e privadas de todos
os tamanhos, ou como profissionais liberais, comprovamos nossa competência e resolutividade
para oferecer respostas à sociedade sobre políticas de saúde; de assistência social; de
segurança pública; de trânsito; de trabalho, emprego e renda; de educação; do esporte; entre
outras.
Somos uma das principais categorias profissionais a elaborar e a se responsabilizar pela
execução de programas e projetos de interesse social realizando, assim, o nosso compromisso
para com a sociedade. Para exemplificar:
Estamos inseridos na saúde pública efetivando o Sistema Único de Saúde (SUS), seja nas
unidades básicas de saúde, nos centros de atenção psicossocial (CAPS), nos hospitais, entre
outros; No Sistema Único da Assistência Social (SUAS), atuamos nos centros de referência da
assistência social de todas as complexidades (CRAS e CREAS); Na educação, nos fazemos
presentes no ambiente escolar cuidando da saúde dos alunos e apoiando professores e
pedagogos na diminuição dos problemas de aprendizagem; Na segurança pública, atuamos
desde a formação de policiais e demais agentes de segurança, passando pela avaliação das
condições psicológicas desses profissionais até a elaboração da política de segurança
propriamente dita; No trânsito, temos colaborado há anos para melhorar as condições de
circulação de pessoas e de mobilidade urbana, seja na avaliação psicológica de condutores, seja
na humanização das vias públicas; Nas políticas de trabalho, temos colaborado para que as
pessoas encontrem capacitação e vagas de emprego. Além disso, também temos participado da
elaboração de várias políticas e programas públicos de geração de trabalho e renda; Atuamos
ainda em ambientes como presídios e unidades de internação de adolescentes em conflito com
a lei; Entre outras diversas áreas de atuação que não caberiam numa única carta!
Tal abrangência de atuação nos permite concluir que podemos fazer muito mais do que já
fazemos e contribuir muito mais para a sociedade.
A partir desse entendimento, decidimos elaborar essa carta apontando algumas demandas da
nossa categoria, solicitando o comprometimento das(os) candidatas(os) em atendê-las. São
elas:
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Viabilização de maior inserção de nossos profissionais em todas as políticas públicas e
sociais e o estímulo à contratação de psicólogos nas várias áreas produtivas, inclusive da
iniciativa privada;



Viabilização da participação permanente de nossa categoria na elaboração de projetos de
leis estaduais e federais por parte dos mandatos dos legisladores e da participação na
escolha, definição e implementação das políticas públicas, dadas nossas já citadas
competências e capacidades globais;



Aprovação e regulamentação dos projetos de lei sobre piso salarial e jornada semanal que
tramitam há anos sem resolutividade no Congresso Nacional;



Aprovação e regulamentação de piso salarial e jornada semanal estaduais na Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo a partir de discussão com a nossa categoria;



Aprovação e regulamentação do projeto de lei no Congresso Nacional que torna
obrigatória a contratação de psicólogos nas escolas públicas e privadas;



Aprovação e regulamentação de projeto de lei estadual que torne obrigatória a
contratação de psicólogos nas escolas públicas e privadas capixabas;



Oferta de condições decentes para a realização de nossos trabalhos, haja vista que é
comum não termos boas condições materiais, estruturais ou logísticas para tanto;



Respeito à autonomia profissional e às atribuições legais de nossa profissão, haja vista que
uma parcela considerável dos gestores públicos e privados não sabe exatamente o que faz
um psicólogo.

Prezadas(os) candidatas(os), nossa categoria tem mostrado há décadas um compromisso
incessante com o desenvolvimento socioeconômico de nosso estado e do país. Contamos,
agora, com vossas senhorias para retribuir e valorizar essa dedicação.
Atenciosamente e em nome da nossa categoria,

Willian Fontes
Presidente do SINDPSI-ES
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