
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMDR 

 

Prezados associados 

 

Realizamos nos dias 12 a 15 de outubro o IV Congresso EMDR em 

Ação – caminhos e possibilidades, no auditório da UNIP em São Paulo. 

Pela primeira vez tivemos o nosso Congresso dentro de uma 

Universidade o que projetou de forma intangível a terapia EMDR. 

Fomos 280 congressistas entre associados, não associados e 

estudantes de Medicina e Psicologia. 

Tivemos nossa assembleia Ordinária, com a votação online das 

mudanças do estatuto e elaboração do Regimento Interno e eleição da 

nova diretoria.  

O resultado foi:  

- 134 votos “SIM”  correspondendo a 69% dos votos e 

- 61 votos “NÃO” correspondendo a 31% dos votos. 

Foi uma vitória para as mudanças propostas. Contudo ainda não 

podem ser aprovados pois, de acordo com o Artigo 41 do atual Estatuto, 

para as mudanças precisamos obter a maioria absoluta dos votos. Tivemos 

um total de 355 votantes. O “SIM” teve a maioria dos votos, mas não teve 

quórum suficiente para que os documentos fossem aprovados. 

Agradecemos aos 134 associados que votaram “SIM” acreditando na lisura 

e transparência do nosso trabalho.  

 

Cumprimos a tarefa que a nós coube desempenhar que é a reforma 

do Estatuto e elaboração do Regimento Interno. Cabe a próxima diretoria 

dar seguimento. 

 



Com 134 votos o que corresponde a 69% do total de votos, 

elegemos a nova diretoria para o biênio 2018-2019. A chapa eleita, Novos 

Rumos, é composta por Ana Lucia Castello (presidente); Sirley Bittu (vice-

presidente); Maria Isabel Caminha (1ª secretária); Maria Aparecida (Tina) 

Zampieri (2ª secretária) e Celina Sobreira (tesoureira). No Conselho Fiscal 

permanecem 3 integrantes que foram eleitas, em 2015, por 4 anos. Com 

uma nova integrante, a colega Silvia Regina Rodrigues. 

No Congresso tivemos lançamento de alguns livros: 

1) “Conquistas na Psicoterapia III”, organizado pela nossa diretora Celina 

Sobreira, pelas coorganizadoras Ana Lúcia Castello e Maria Aparecida 

Zampieri, e coordenado  pela Comissão Científica  da Associação 

Brasileira de EMDR; 

2) “Sequestradores de Alma”, Silvia Malamud; 

3) "Casal em Foco: um olhar clínico abrangente e integrativo", Silvana 

Salomoni. 

 

 Na quarta-feira à noite, no coquetel, tivemos ainda autografando 

seus livros a Dra. Esly Regina Carvalho “Ruptura e separação”; Dr. André 

Monteiro, Dra. Ana Lucia Castello, Nair Pontes e Silvia Guz “EMDR - Breves 

Considerações”.  

 

As cinco diretoras eleitas são profissionais muito competentes e 

atuantes na prática do EMDR. Não temos dúvidas de que saberão realizar 

um excelente trabalho. Nossa Associação está em boas mãos. 

 

À nova diretoria eleita nosso desejo que continuem conduzindo da 

melhor forma a propagação da terapia EMDR.  

 

Vamos com isso!!! 

 

 

 

 

 


