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Medo, angústias, desmotivação, dificuldades no tra-
balho/relacionamentos ou tomada de decisões... quem 
pode ajudar? Se você sente algum destes sintomas que 
se repetem ou comprometem a realização das ativi-
dades do cotidiano e mesmo após algumas tentativas 
percebe que não está conseguindo dar conta sozinho, 
certamente procurou ou pensou em procurar ajuda. Tem 
um profissional específico da área da saúde habilitado 
para te ajudar e sabemos que, muitas vezes, ele acaba 
sendo uma das últimas opções e somente quando as 
estratégias anteriores não deram conta. Estou falando 
do Psicólogo, profissional que ainda sofre algum grau 
de preconceito (ou seria melhor dizer pré conceito?), 
afinal quem nunca ouviu ou falou: “psicólogo pra quê?”, 
“só ficar falando!? ” ou “psicólogo é pra louco”?.

A psicologia é uma ciência e sua atividade reco-
nhecida pelo Conselho Nacional de Saúde através da 
resolução 218/97 como profissional da área da saúde. 
Possui seu próprio conselho regional e federal, sindicato 
e código de ética para orientar, fiscalizar e regulamentar 
o exercício da profissão frente as diversas instituições 
em que o psicólogo está inserido, regulariza a tabela de 
honorários de acordo com cada área de atuação. Após 
colar o 3° grau o futuro profissional faz a inscrição no 
conselho da sua região para então receber sua carteira 
profissional com registro único que o habilita para o 
exercício da profissão em todo território brasileiro.

O Psicólogo se ocupa de forma humanizada do cui-
dado com o outro, através de uma escuta diferenciada 
e qualificada acolhendo a pessoa em sofrimento e ini-
cialmente se tornando suporte para as suas angústias 
ou dúvidas. A partir da teoria que sustenta a sua prática 
o profissional realiza recortes e intervenções, oportuni-
zando a possibilidade do paciente compreender a sua 
dor ou problema, na medida em que se dá conta de 
suas questões poderá modificar o que incomoda ou 
deseja e ressignificar sua história.

Através de uma boa transferência, com o profissional 
capacitado e ambiente adequado, é que os conteúdos 
mais íntimos e delicados são compartilhados; assegu-
rado pelo sigilo e a ética profissional é que o processo 
de melhora acontece. A escuta acontece nas mais di-
versas instituições em que o psicólogo atua e havendo 
a necessidade em dar continuidade, encaminha para a 
psicoterapia em atendimentos periódicos com dia, local 
e hora pré definidos.

Aos poucos, no decorrer dos atendimentos, dores, 
olhares, pensamentos e comportamentos vão se mo-
dificando na medida em que o paciente vai se benefi-
ciando do processo terapêutico a partir do diálogo, de 
intervenções e estratégias cuidadosamente pensadas, 
superando uma resistência inicial comum em alguns 
casos. O psicólogo também avalia se há a necessidade 
de auxílio de profissionais de outras áreas e encaminha 
para os de sua confiança, fazendo rede para amparar na 
resolução do problema ou sofrimento. Todo conteúdo 
ou material dos atendimentos permanece guardado 
e protegido, pautado nos princípios do respeito, da 
dignidade e integridade do paciente.

Você encontra o psicólogo atuando na sua empresa, 
escola, posto ou plano de saúde, na rede pública ou 
particular. Peça indicação para um amigo, familiar ou 
médico de confiança e faça psicoterapia antes que o 
sofrimento ou a dúvida se torne insuportável e comece 
a se manifestar no corpo, pois ele é a ferramenta que 
a nossa psiquê usa para sinalizar que algo não vai bem 
e precisa ser escutado.
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VERA CRUz

Decisão reafirma que não houve 
ato ilícito praticado por Guido Hoff

Um dos assuntos que mais 
repercutiu na última campa-
nha eleitoral de Vera Cruz, o 
possível ato de improbidade 
administrativa praticado pelo 
prefeito Guido Hoff, teve um 
desfecho na última sexta-feira, 
dia 13. Uma nova decisão, 
agora dos desembargadores 
da 21ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça do Estado, 
ratificou a conclusão do juiz 
Marcelo da Silva Carvalho, 
de que não houve qualquer 
ato ilícito do atual gestor da 
Capital das Gincanas.

Em publicação nas redes 
sociais, Guido Hoff escreveu 
que como gestor público tem a 

responsabilidade de informar 
e o povo o direito de saber. 
“Não me alegro porque é mi-
nha obrigação ser correto, mas 
acabou a exploração eleitoral 
de alguns poucos”, publicou, 
referindo-se, entre outras 
coisas, aos comentários que 
circularam na cidade sobre 
uma possível cassação.

O PROCEssO
Na última gestão como pre-

feito, entre 2005 e 2008, houve 
contratação de empresa para 
a execução de serviços de 
terraplenagem, colocação de 
rachão e brita graduada no 
pátio do Parque de Eventos, 
no bairro Araçá. Na época, a 
Treviplan Engenharia reali-
zou os trabalhos. Enquanto o 
Ministério Público entendeu 

Durante o processo, o 
Município de Vera Cruz 
entrou com recurso 
solicitando o pagamento 
de multa por parte de 
Guido Hoff. No entanto, 
a decisão de sexta-feira 
aponta negativa ao 
provimento.

sEm mULTA
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que a licitação foi dispensada 
indevidamente, o Tribunal 
entendeu que o Município 
fez uma carta-convite lícita 
e eficaz. Ainda, entendeu 
que a aprovação de contas 
pelo TCE, descrita na decisão 
publicada ontem, reforça a 
legalidade.


