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PRÓXIMA REUNIÃO: A definir  

 

PAUTAS  
- Futuro do CRP 
- Artigo para ZH 
- Entrelinhas impresso 
- Respostas sobre anuidade 
- Nota RBS 
- Nota Residentes 
- Orientações COF 
- Nota e-Psi 
- Material de prevenção 
- Informação sobre ações do CRP aos conselheiros 
 

PRÓXIMAS PAUTAS 
 

 

PAUTA: Futuro do CRP 
  
ENCAMINHAMENTO: Roberta apresenta algumas conjecturas feitas pela Diretoria e CFP 
diante do PL que propõe o cancelamento da obrigatoriedade do pagamento de anuidades para 
os Conselhos Profissionais. CRP irá trabalhar com plano de contingência, que está sendo 
elaborado, e planejamentos serão revistos para diminuir despesas. 
Necessidade de se investir mais em tecnologia que permita a realização de ações de forma 
virtual. Plano de lançamento de PodCast do CRP está mantido. 
CCom deverá pensar de que forma a tecnologia pode ser utilizada para comunicação com a 
categoria e outras formas de acesso ás informações que são produzidas pelo Sistema 
Conselhos. 
Belisa sugere a realização de vídeo (Lives). 
Alexandre irá consultar agência de publicidade sobre a possibilidade de edição e criação de 
abertura e arte para GCs.  
Até 15/4 Comunicação deverá apresentar diretrizes para dar início a produção e realização 
desses vídeos.    
 

 

PAUTA: Artigo para ZH 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta informa que a presidenta Ana Luiza irá produzir artigo para Zero 
Hora ainda nesta semana. Alexandre irá encaminhar texto para publicação. 
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PAUTA: EntreLinhas impresso 

ENCAMINHAMENTO: Roberta solicita estudo para reduzir tiragem das revistas impressas e, 
assim, reduzir despesas. Aline irá verificar possibilidade dessa redução com Evelise.  
Dalmara sugere que psicólogas sejam consultados se ainda querem continuar recebendo versão 
impressa. Avaliar a divulgação de formulário para desistência da versão impressa assim que 
versão digital for lançada (considerando o atual contexto). 

 

PAUTA: Respostas sobre anuidade 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta irá encaminhar respostas padrões para serem encaminhadas aos 
questionamentos sobre anuidade. Nádia irá responder a esses comentários. 

  
Passo a passo sobre como gerar boleto no Meu CRP produzido pela Cobrança será encaminhado 
para setor avaliar melhor forma de divulgação.  

 

PAUTA: Nota RBS 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta informa que CRP está assinando nota conjunta com RBS e outras 
empresas/entidades pedindo ao Governador que prefeitos não tenham autonomia para decidir 
sobre necessidade ou não do isolamento social. Assim que nota estiver pronta será encaminhada 
à Comunicação. Deverá vir com arte pronta.  
   

 

PAUTA: Nota Residentes 
 
ENCAMINHAMENTO: Roberta irá encaminhar nota construída em apoio ao Coletivo de Residentes 
em Saúde, que estão sendo obrigados a seguir trabalhando sem o uso de EPIs. Além dessa nota, 
será avaliado de que forma o CRP pode fiscalizar esse tipo de situação. Comunicação irá avaliar 
de que forma isso será divulgado.  

 

PAUTA: Orientações COF 
 
ENCAMINHAMENTO: COF está produzindo material de orientação sobre atendimento solidário, 
gratuito e social. Assim que conteúdo for encaminhado, Comunicação deverá pensar na melhor 
estratégia de divulgação. Avaliar se a produção de cards será feita pela Belisa ou pela agência.  

 

PAUTA: Nota e-Psi 
  
ENCAMINHAMENTO: Roberta irá encaminhar nota com explicações sobre o e-Psi para 
divulgação.  

 

PAUTA: Material de prevenção 
 
ENCAMINHAMENTO: Alexandre irá cobrar da agência o envio dos cards com dicas de prevenção 
ao Covid-19. 

 

PAUTA: Informação sobre ações do CRP aos conselheiros 
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ENCAMINHAMENTO: Dalmara irá encaminhar pelo Whats a todos conselheiros a última 
newsletter do CRP, que reúne todas as notas e notícias divulgadas na última semana para 
atualização de todos conselheiros para a próxima Plenária.  
 

 


