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Colegas e amigos da ABC,

Encerraram-se 2 anos e 3 meses de nosso trabalho na Diretoria da ABC. Juntos, ao lado do dedicado e
competente grupo de Conselheiros e Representantes, reinventamo-nos para entregar aos associados
atividades on-line que mantivessem vivo o espírito da ABC. Assim, contabilizamos 5 Encontros
Regionais/Nacionais, fóruns de discussão, oficinas de escrita, ABC cultural, o Congresso ABC, o
Construções VII, o Prêmio Virgínia Bicudo e o exitoso Projeto Intercâmbios ABC. 

O olhar de despedida é orgulhoso, emocionado e agradecido, pois o trabalho foi feito com entrega e
respeito por todos que aqui representamos e a sensação é de cumprimento do dever. Ser Presidente da
ABC foi a feliz realização de uma etapa, mas levar comigo os amigos e aprendizados aqui feitos,
certamente a realização de uma vida. 

Obrigada aos amigos da Diretoria, pela parceria e disponibilidade ao longo do percurso, sempre
dispostos a conciliar diferenças e a somar potências. À nova Diretoria, sucesso e muitas realizações.

Um afetuoso abraço,
Aline Wageck - SPPA
Presidente ABC (Gestão 2020/2021)

a b c p s i c a n a l i s e . c o m . b r

Ao longo desse tempo, dois anos e três meses, experienciamos muitas coisas. Nesse percurso, tive o bom desafio que era
representar pessoas que pensam de maneiras diferentes a psicanálise e a vida. Paralelamente, de forma inesperada, veio
uma pandemia que nos fez reinventar nossa forma de viver e de (des)encontrarmos, mas não de estar afetivamente
conectados. Foram muitos os aprendizados e a convicção no sentimento sobre a ética do cuidado que, também, perpassa
o exercício de um ofício. Desejo a diretoria que está por vir uma gestão suficientemente boa. Obrigada pela confiança,
um abraço carinhoso a todxs.

Renata Arouca - SPBsb
Vice-presidente ABC (Gestão 2020/2021)

Lembro do dia que a Aline veio falar comigo e me convidou para fazer parte da diretoria da ABC. Fiquei surpresa com o
convite. O sentimento era de ambivalência, com desejo e medo de enfrentar algo novo. Eu nunca tinha participado da
diretoria de uma associação. O desafio veio e como quem começa a aprender o alfabeto, a ABC chegou para me ensinar uma
nova linguagem, contribuindo de diversas maneiras na minha formação pessoal. Logo no início fomos instigados a conduzir a
ABC com a chegada da pandemia. O cancelamento da nossa posse gerou um enorme sentimento de frustração,
principalmente por não podermos nos encontrar presencialmente. Mesmo tristes, aflitos com a situação e angustiados,
precisávamos seguir em frente e nos conectar da forma que fosse. Foi no online que nos conhecemos melhor, encontramos
amigos, aprendemos e ouvimos uns aos outros! Foi um prazer poder estar junto de todos da forma que foi possível. 

Agradeço pela oportunidade de aprender diante dessa rica experiência de representar a tantos! Nós somos diferentes e iguais
na nossa paixão pela psicanálise! Que esse sentimento se mantenha vivo dentro de nós, para que continuemos conectados!!
Agradeço a nossa presidente Aline por uma gestão tão calorosa e por saber nos conduzir da melhor forma diante de tantos
desafios e aos queridos colegas e amigos Renata, Juliana, Felipe, Geraldo e Guilherme, meu muito obrigada por essa jornada juntos! Aos colegas que nos
representarão a partir de agora, desejo muito sucesso e uma ótima gestão! Contem conosco! Um forte abraço! 

Caroline Buzzatti Machado - SPPA
Primeira secretária ABC (Gestão 2020/2021)



a b c p s i c a n a l i s e . c o m . b r

Prezados Colegas, foi uma honra poder representar e trabalhar a favor do fortalecimento da posição que ocupamos como
psicanalistas em formação entre os nossos institutos e instâncias deliberativas superiores. Foram dois anos e três meses de
muito aprendizado e muitas interações e amizades novas distribuídas por todo o Brasil. Poder conhecer mais Psicanalistas e
novas instituições trouxe para o concreto um dos principais objetivos da ABC, o de diminuir as distâncias entre nós. Penso que,
especialmente durante o cenário pandêmico, a ABC, através da colaboração de todos os seus associados, facultou momentos
de interação, troca e alegria em meio a tantas adversidades que víamos e sentíamos ao nosso redor. 

As demandas desafiadoras foram muitas, mas agora, próximo da linha de chegada e prestes a passar o bastão, é muito
gratificante olhar a caminhada e pontuar os desafios superados, as articulações construídas, e a expansão e fortalecimento
desta associação que tanto me representa. Desta forma, só me resta agradecer a confiança e a oportunidade que todos os
associados me ofertaram, assim como o convívio respeitoso, profissional e harmonioso com esses amigos queridos que
compuseram a diretoria 2021-2022. Grato.

Forte abraço,
Geraldo Moura - SPRPE
Tesoureiro ABC (Gestão 2020/2021)

BOLETIM  INFORMATIVO  - ABC  - 2021 .2

Caros Colegas,

Frente aos desafios impostos pela pandemia, trabalhamos incansavelmente para nos mantermos próximos e com
vitalidade diante da aridez. Uma das vias, foi manter o vigor da Comunicação da ABC. Nesse sentido, as mídias
digitais, os canais de comunicação e o Boletim semestral foram cuidadosamente abastecidos.

Desenvolvemos campanhas como as Séries Especiais de Mídias, buscamos transmitir um conjunto de Depoimentos,
visando compartilharmos a experiência dos colegas. Empenhamo-nos num amplo engajamento às nossas
atividades, o que mostrou-se enriquecedor, pelas trocas profícuas que estabelecemos.

Nesse processo foi imprescindível a parceria com a agência Digital, pela dedicação e competência dispensadas.
Agradeço a Glória, aos colegas de Diretoria, Conselheiros, Representantes e Associados pela oportunidade e
confiança, foi uma satisfação estarmos juntos. Desejo aos colegas da próxima gestão muito sucesso e realizações.
Com a despedida, a esperança de que tenhamos dias melhores “no amor e na dor”. 

Um forte abraço,
Juliana Zamboneti - GPC
Diretora de Comunicação ABC (Gestão 2020/2021)

Prezados colegas, foi um prazer e um privilégio ter podido trabalhar com esse grupo, representando pessoas de todo Brasil,
cuja função eu tanto respeito e admiro. Da minha parte, tenho a esperança de que nossa gestão tenha tido o condão de criar
proximidade e continência em um momento em que todos nós estivemos assombrados pelo fantasma do isolamento social. Um
grande abraço a todos e meu sincero desejo de que nossos próximos representantes possam desenvolver seu trabalho em
situações mais gentis.

Felípe F. De Nichile - SBPSP
Segundo Secretário ABC (Gestão 2020/2021)

Ter recebido e aceitado o convite para fazer parte da gestão 2020-2021, e que a pandemia mudou para 2022, foi uma
enorme honra. Ao longo desse tempo, muito mais do que desempenhar uma função institucional de enorme importância
e complexidade, pude desenvolver afetos e laços profundos.

O contato com membros associados do Brasil inteiro foi um aprendizado fantástico. Por fim, queria deixar meu carinhoso
abraço aos colegas representantes e, principalmente, aos amigos da Diretoria. Aline, Carol, Renata, Juliana, Geraldo e
Filipe, sem vocês teria sido impossível atravessar esse período. Nos vemos por aí e sempre.

Guilherme Salgado - SBPRJ
Diretor de Sede ABC (Gestão 2020/2021)



CONGRESSO  ABC

1º lugar - Marina Bento Gastaud - SPPA, com o trabalho: “Being
Alive: sobre a vitalidade no/do campo analítico”.
2º lugar - Aline Santos e Silva - SBPdePA, com o trabalho:
“Fragmentos de uma vivência da Observação da Relação Mãe-
Bebê: tessituras do feminino”.
3º lugar - Gizela Turkiewicz - SBPSP, com o trabalho:
“Construindo um futuro possível”.
 

Outro importante momento foi o Lançamento do nosso Livro
Construções VII e a revelação dos colegas ganhadores do Prêmio
Virgínia Bicudo, coordenado pelo nosso diretor de sede e editor,
Guilherme Salgado. Queremos agradecer imensamente a todos os
colegas associados que submeteram seus trabalhos e aos
pareceristas que contribuíram conosco. 

Nossas congratulações e reconhecimento às colegas vencedoras do
Prêmio:

Parabéns às nossas ganhadoras!

Após esse dia rico e estimulante, permeado por conhecimento e
afetos, tivemos o encerramento do Congresso com um vídeo em que
a Diretoria ABC 2020-2021 se despediu após prestar seus
agradecimentos. 

Assim, Aline, Renata, Juliana, Felípe, Caroline, Geraldo e Guilherme
encerraram seus trabalhos, os quais formalmente serão concluídos
no próximo 31 de março, quando então a Diretoria ABC, presidida
por Patrícia Paes, assumirá. 

Desejamos sucesso aos colegas! 

a b c p s i c a n a l i s e . c o m . b r
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No dia 23 de março de 2022 ocorreu, on-line, o Congresso ABC;
“Entrelaçados: a clínica, a formação e o mundo.” Mais de 100
associados de todo o país estiveram presentes, mantendo os
espaços de discussão aquecidos e instigantes! 

A abertura ocorreu em clima de festa, com a dupla gauchesca ‘Os
Barlette’ trazendo a cultura sulista, através de uma performance da
música ‘Eu sou do Sul’, conferindo o ritmo do nosso dia de trabalho
que seguiria. Na sequência, nossa presidente, Aline Wageck, fez o
discurso de abertura, destacando o trabalho competente de todos
que se dedicaram à ABC nesses 2 anos e 3 meses de gestão. Cíntia
Xavier de Albuquerque, presidente da FEBRAPSI, falou na
sequência, parabenizando à ABC e destacando o trabalho realizado.
 
Após a abertura oficial, contamos com a honrosa presença da
escritora e colunista Martha Medeiros e dos colegas Daniel Senos -
SBPRJ e Luzia de Souza Patusco - SPMS para a tão esperada mesa,
‘Lya Luft - Perdas e Ganhos: uma conversa entre Psicanálise e a
Literatura’. Na continuidade dos estímulos enriquecedores
propiciados pelos colegas Daniel e Luzia, bem como as valiosas
contribuições de Martha, seguimos num bate-papo descontraído,
mediado pela nossa primeira secretária, Caroline Buzzatti, e pela
nossa diretora de comunicação, Juliana Zamboneti.

Em prosseguimento às atividades do Congresso ABC, ocorreu a
‘Assembleia Ordinária’, ocasião de prestação de contas da gestão
2020/2021 e eleição da diretoria para a gestão 2022/2023. 

Tivemos a aguardada mesa ‘Quarto eixo: o entrelace entre o
candidato e a vida institucional’, a qual contou com as ilustres
presenças do Dr. Stefano Bolognini e do Dr. Cláudio Eizirik, ambos
tendo ocupado o cargo de presidente da IPA, e com reconhecida
dedicação ao tema do quarto pilar da formação, a vida institucional.
A mesa foi coordenada por Aline Wageck e Felípe de Nichile,
presidente e segundo secretário da ABC, e teve a participação ativa
dos presentes, os quais estimularam uma conversa fértil com os
painelistas. 

A próxima mesa ‘A Psicanálise e seus Múltiplos Eixos: Análise,
Seminários, Supervisão, Institucional e Social: Um diálogo entre as
Regiões da ABC’, organizada e apresentada pelos Representantes da
ABC, trouxe reflexões acerca dos pilares que sustentam a nossa
Formação. Uma importante mesa de discussão, coordenada pela
nossa vice-presidente, Renata Arouca e pelo nosso tesoureiro
Geraldo Moura.

CLIQUE  E  ACESSE  A PÁGINACLIQUE  E  ACESSE  A PÁGINA

DO  CONGRESSO  ABC!DO  CONGRESSO  ABC!

https://www.abcpsicanalise.com.br/congressoabc2022
https://www.abcpsicanalise.com.br/congressoabc2022
https://www.abcpsicanalise.com.br/congressoabc2022
https://www.abcpsicanalise.com.br/congressoabc2022


a b c p s i c a n a l i s e . c o m . b r
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Em outubro de 2021, convidamos os associados de todo o país a
formarem chapas para concorrer ao pleito eleitoral da Diretoria ABC
- Gestão 2022/2023. Disponibilizamos o Edital das Eleições em
nosso site, mídias sociais e e-mail, para que todos tivessem acesso
ao modo como ocorre o processo de eleição de uma nova diretoria e
a possibilidade de se candidatarem. 

A Chapa eleita foi chamada de "ABC do abraço", tendo como ponto
de partida a pergunta: "O que nossa gestão vai abraçar?" e propondo
uma gestão de descobertas com a participação de cada associado e
associada ABC.

Eleições ABC

Presidente
Patrícia Paes Ribeiro de Vasconcelos
Sociedade Psicanalítica do Recife - SPRPE

Vice-Presidente
Isabela de Almeida Cardia

Sociedade Brasileira de Psicanálise de
Campinas - SBPCampinas

Primeira-Secretária
Maria de Jesus Varjal de Mello Maçães

Sociedade Psicanalítica do Recife - SPRPE

Tesoureira
Maria dos Remédios Almeida Matos

Sociedade Psicanalítica do Recife - SPRPE

Diretora de Comunicação
Lina Rosa Gomes Vieira da Silva

Sociedade Psicanalítica do Recife - SPRPE

Segunda-Secretária
Carmen Corso Krutul

Grupo Psicanalítico de Curitiba - GPC

Diretora de Sede
Fernanda Teixeira de Souza Leão

Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro - SPRJ

Desenvolvendo trabalhos de modo democrático, orientados pelo
acolhimento à diversidade, às necessidades de transformação e aos
desafios da formação em tempos tão incertos. Com o objetivo de
fortalecer os vínculos, a valorização das alteridades e respeito ao
coletivo.

Em Assembléia Ordinária ocorrida durante o Congresso ABC,
elegemos a Diretoria da ABC - gestão 2022/2023, composta pelos
seguintes Colegas:

DIRETORIA ABC
GESTÃO  2022-2023

CONSELHEIRAS  ABC
GESTÃO  2022-2023

Região Centro-Oeste
Juliana Simczak Treuherz

Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso
do Sul - SPMS

Região Nordeste
May Guimarães Ferreira

Sociedade Psicanalítica de Fortaleza - SPFOR

Região Sudeste I
Marinês Lana

Sociedade Brasileira de Psicanálise de
Campinas - SBPCampinas

Região Sudeste II
Barbara Cordeiro Borges Laurindo 

Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro - SPRJ

Região Sul
Karla Kathleen Pereira de Oliveira Aquino

Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto
Alegre - SBPdePA



ASSEMBLEIA DE  DELEGADOS

a b c p s i c a n a l i s e . c o m . b r
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PROJETO  ABC  DE  INTERCÂMBIOS  

O Projeto ABC de Intercâmbios de
Seminários Teóricos segue a todo
vapor. A adesão dos Colegas e dos
Institutos foi bastante expressiva,
tanto no segundo semestre de 2021,
como no primeiro de 2022, o que
corrobora o sucesso do Projeto e a
afinada parceria entre a ABC e os
Institutos de Psicanálise das Federadas
da FEBRAPSI. Essa parceria tem
possibilitado trocas férteis que
ampliam vivências e conhecimentos. 

OUTROS  EVENTOS
MANIFESTO  ARTICULAÇÃO

Após uma rica interlocução entre a
Diretoria da ABC e a Diretoria da
FEBRAPSI, um importante passo foi
dado. A ABC vinculada à FEBRAPSI,
passou a ser uma das instituições que
apoiam oficialmente o Manifesto
Articulação, que advoga a favor da
prática da Psicanálise leiga e laica,
singular, permanente e não
regulamentada.

No dia 03 de setembro de 2021, a
Presidente da ABC, Aline Wageck,
participou da Assembleia de
Delegados da FEBRAPSI. Na ocasião
foi deliberado acerca da realização do
28º Congresso Brasileiro de
Psicanálise - FEBRAPSI, no formato
virtual. Mais uma vez, marcamos
presença neste importante espaço.

ABC  E  FEBRAPSI
28º  CONGRESSO  BRASILEIRO
DE  PSICANÁLISE

Nossa Presidente, Aline Wageck,
participou da Abertura do 28º
Congresso Brasileiro de Psicanálise no
dia 23 de março de 2022. A cerimônia
de abertura conduzida pelo
psicanalista Sergio Nick - SBPRJ,
contou com a presença da Presidente
da FEBRAPSI, Cíntia Xavier de
Albuquerque - SPBsb que deu as boas
vindas   aos   congressistas,   com   o 

Diretor Científico da FEBRAPSI, Bernard Miodownik - SBPRJ e com
as Presidentes das Sociedades anfitriãs, Maria Cristina Garcia
Vasconcellos - SPPA, Astrid Elisabeth Muller Ribeiro - SBPdePA e
Christine Marques Castro Vinhas - SPPel.ABC  E  FEPAL

XXI  ENCONTROS  DE  INSTITUTOS

A ABC, esteve presente no XXI
Encontros de Institutos da
FEPAL: Transformações, com a
participação da nossa presidente,
Aline Wageck - SPPA. O
Encontro ocorreu nos dias 05 e
06 de novembro de 2021.

ACESSE NOSSOS CANAIS OFICIAISACESSE NOSSOS CANAIS OFICIAIS

SITE FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE

https://www.instagram.com/abc.psicanalise
https://www.instagram.com/abc.psicanalise
https://www.facebook.com/abc.psicanalise/
https://www.facebook.com/abc.psicanalise/
https://www.abcpsicanalise.com.br/
https://www.abcpsicanalise.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCiUE-prVeONjIUzLJnsc1AQ
https://www.youtube.com/channel/UCiUE-prVeONjIUzLJnsc1AQ
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abcpsicanalise.com.br
/abc.psicanalise
secretaria@abcpsicanalise.com.br

Acesse nossos canais oficiais de comunicação:
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SÉRIES  ESPECIAIS  ABC
As séries especiais propostas pela comunicação ABC tem
como principal objetivo a participação e contribuição dos
Candidatos, possibilitando que suas ideias, pensamentos e
emoções possam ser compartilhadas, ganhando voz e
expressão. Entendemos a importância de nos mantermos
próximos, pensando a psicanálise, a formação psicanalítica e
o seu compromisso social.

Aline Wageck - Presidente (SPPA)
Renata Arouca - Vice-Presidente (SPBsb)
Caroline Buzzatti - Primeira Secretária (SPPA)
Geraldo Moura - Tesoureiro (SPRPE)
Juliana Zamboneti - Diretora de Comunicação (GPC)
Felípe F. De Nichile - Segundo Secretário (SBPSP)
Guilherme Salgado - Diretor de Sede (SBPRJ)

Diretoria ABC
Editorial - Diretoria ABC
Redação e texto - Juliana Zamboneti - Diretora de Comunicação
Revisão - Felípe D. Nichile - Segundo Secretário/ Guilherme Salgado - Diretor de Sede
Layout e diagramação - Digital Content BR

Expediente - Boletim informativo semestral da Associação Brasileira de Candidatos

No mês de janeiro de 2022, disponibilizamos uma série de depoimentos dos colegas
participantes do Projeto ABC de Intercâmbios no primeiro semestre de 2021, que
compartilharam conosco suas vivências. Um agradecimento especial por nos brindarem com suas
experiências.


