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Nota Pública  
SinPsi-SC faz adesão a CAMPANHA #VetaDilma do CPF e  se mobiliza 

contra a aprovação  do ATO MÉDICO 
 

Diga Não ao Ato Médico! 

Dia 03/07/13(quarta) às 17h no TICEN em FPOLIS 

Junte-se ao movimento!  

 

 

O SinPsi-SC, como entidade sindical, trabalha na defesa e garantia dos direitos humanos e na luta 

pela melhoria do trabalho dos psicólogo(a)s em SC visando ampliar sua atuação qualificada nos 

diversos espaços de atuação profissional, em especial nas políticas públicas, como o SUS e SUAS.  

Neste momento, vem posicionar-se contra a aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 268/2002, que 

dispõe sobre o exercício da Medicina, conhecido como Ato Médico. Este PL é um retrocesso aos 

avanços alcançados no país onde as diferentes profissões da área da saúde e da assistência social 

tem proposto um trabalho que preconiza a autonomia e organização de equipes multiprofissionais, 

onde cada qual tem sua especialidade, mas em conjunto e em sintonia todas se colocam à serviço do 

bem comum dos cidadãos beneficiários de seus atendimentos. Por isso, o SinPsi-SC faz adesão à 

campanha proposta pelo CFP, convocando seus associados, bem como todos os psicólogos e 

profissionais parceiros da área da saúde e da assistência social, os quais serão diretamente 

prejudicados em suas atuações profissionais, a também aderir a essa importante ação. 

Psicólogas (os), agora é o momento de todas (os) se mobilizarem permanentemente em prol do veto 

da presidente Dilma Rousseff ao Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 268/2002, conhecido como Ato 

Médico. As manifestações devem se estender até 12 de julho, data limite para a presidente 

sancionar ou vetar a proposta.  

Até esta sexta-feira (28/6), 24.900 manifestos haviam sido encaminhados à Dilma Rousseff. 

Mandem os seus também pelo link  (http://www2.pol.org.br/main/manifesto_veta_dilma.cfm).  

Para dar ainda mais voz ao movimento, utilizem a hastag #VetaDilma VETA em suas redes sociais. 

A luta da Psicologia contra a aprovação do Ato Médico começou em 2002, com o surgimento da 

proposta. Veja a trajetória no infográfico produzido pelo CFP (http://site.cfp.org.br/infograficos/ato-

medico/). 
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