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CARTA DE COMPROMISSO 

Das Chapas Candidatas ao CRP-12 com a pauta sindical articulada pelo SinPsi-SC 

O SinPsi-SC, fundado em 2008, contou com apoio financeiro do CRP12 a partir de deliberação de 

CNP/COREP que apontou demandas trabalhistas, sendo, portanto, necessário ter uma entidade 

sindical que organize e mobilize a categoria para lutar e conquistar melhores condições e relações de 

trabalho para as psicólogas e psicólogos em nosso estado.  

Desde então, o Sindicato vem conquistando o reconhecimento da categoria e da sociedade em geral, 

mas ainda há muito por fazer e realizar em tempos de retrocessos dos direitos trabalhistas que foram 

conquistados pelo movimento sindical nas últimas décadas.  

Mas, o maior desafio para o sindicato é conscientizar e mobilizar uma categoria muito dispersa nos 

diferentes campos de atuação, entendendo-se   como trabalhadores que prestam seus serviços e que 

possuem direitos que podem ser defendidos pelo sindicato independentemente do vínculo de 

trabalho que possuem, inclusive os profissionais autônomos em suas diferentes iniciativas.  

O sindicato entende como necessário o estabelecimento de uma relação institucional respeitosa e 

solidária, entre sindicato e CRP, que passa por articulações para trabalhar pautas comuns, de 

interesse e em prol da categoria.  

Sabemos que nesta relação pode haver alguns momentos de tensionamento, que entendemos que 

são próprios do fato de se tratarem de instituições independentes, autônomas e com atribuições 

específicas. No entanto, temos certeza que as duas entidades unidas podem fazer grandes 

conquistas pela profissão e pela categoria.   

Neste momento de eleição, queremos convidar as duas chapas candidatas a se debruçarem sobre as 

pautas já apresentadas  no debate pelo SinPsi-SC que envolvem a relação entre o Sindicato e CRP, 

abrindo possibilidade de trabalho conjunto para estas e outras  questões/demandas da categoria que 

consideramos essenciais,  às quais destacamos a seguir: 

 As chapas assumem o compromisso de: 

1. Apoiar a luta pelo PISO SALARIAL DOS PSICÓLOGOS, colaborando com o Sin-Psi-SC  nas ações 

organizadas para Santa Catarina, em especial naquelas para implementação de uma lei de piso 

salarial estadual. 

2. Apoiar a luta pela JORNADA DE 30HORAS PARA OS PSICÓLOGOS, assumindo o compromisso 

de estabelecer, imediatamente, a jornada de 30 horas para as psicólogas e psicólogos que atuam no 

CRP-12 sede e subsedes, estendendo posteriormente para os demais servidores. 

3. Incluir o SinPsi-SC nas agendas do CRP-12, sempre que o assunto/ tema requerer, em 

especial, na Cerimônia de Entrega das Carteiras Profissionais (CIPs) promovidas pelo CRP-12. 
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4. Ceder o cadastro de psicólogos como forma de fortalecer a ação sindical do SinPsi-SC, sendo 

firmado Termo de Acordo pactuado quanto às possibilidades e restrições de uso do referido 

cadastro, em reunião especificamente realizada para este fim. 

5. Defender os Conselhos profissionais em seu caráter público como Autarquia Federal e o 

Regime Jurídico Único (RJU) para seus trabalhadores que garante direitos tais como a estabilidade no 

emprego. Recentemente o atual Governo Federal apresentou Proposta de Emenda Constitucional  

PEC 108/2019 que propõe  tornar facultativo a inscrição nos Conselhos profissionais de profissão 

regulamentada, tal como a nossa profissão (57 anos em 2019) bem como mudar seu caráter de 

Autarquia Pública para Privado, que se aprovada,  acaba com os Conselhos e com os empregos dos 

doa mais de 30 mil trabalhadores no país.  

6.   Manter reuniões periódicas com o SinPsi-SC, para qualificar as ações conjuntas e a parceria 

interinstitucional. 

Florianópolis, 10 de agosto de 2019 

 

 

Representante da Chapa 11     Representante da Chapa 12           Representante do SinPsi-SC 

Pra defender a Psicologia        Fortalecer e Valorizar a Profissão     Presidente do SinPsi-SC 


