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 (título) 

Resultado Final Eleições 2016, CRP-12 no Conselho LGBT, Dia da(o) 

Psicóloga(o), Setembro Amarelo  

 

ELEIÇÕES 2016: Resultado final da Consulta Nacional do Sistema 

Conselhos de Psicologia 

 

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) divulgou 

na quarta-feira (31/8) o resultado final da Consulta 

Nacional de 2016 do Sistema Conselhos de 

Psicologia. 

O total de psicólogas(os) votantes na modalidade 

online foi de 91.497, enquanto o número de 

profissionais que registraram voto por 

correspondência foi de 8.416, perfazendo um total 

de 99.913 em todo o país. Segundo o relatório de 

totalização, das(os) 280.904 psicólogas(os) 

inscritas(os), 208.519 estavam aptos a votar. 

Com a apuração total por correspondência, para a 

Consulta Nacional, a chapa 23 – “Cuidar da Profissão: avançar a Psicologia com ética e 

cidadania” teve 32.003 votos. Já a chapa Chapa 22 – “Fortalecer a Profissão” teve 29.080. 

A chapa 21 – “Renovação da Psicologia” ficou com 17.264 votos e a chapa 24 – 

“Psicólogos em Ação” com 8.970. Votaram nulo 7.984 profissionais, e em branco 4.612. 

Mais informações no site do CRP-12: www.crpsc.org.br 

 

Resultado da Comissão Regional Eleitoral CRP-12   

 

A Comissão Regional Eleitoral (CRP-12) Plenária 2016/2019 informou nesta sexta-

feira (2/9) o resultado parcial da votação ocorrida no período de 24 a 27 de agosto de 

2016.  

Os votos presenciais das subsedes foram: Sul (11 votos) – Criciúma, Norte (09 votos) – 

Joinville, Oeste – Chapecó (05 votos) e sede do CRP-12 (54 votos), totalizando 79 votos 

na modalidade presencial. 

 

Total de 2.809 votos via web em favor da chapa nº 11 “Prá Cuidar da Profissão – 

SC”, concorrente à Plenária CRP 12 – 2016-2019.  

 Votos nulos web: 418 - votos brancos web:  205 - votos válidos web: 3.432.  

 Votos por correspondência: enviadas 4.769 carta-votos. 

 Votos recebidos correspondência: 838 votos.  

http://www.crpsc.org.br/


 Votos válidos correspondência: 719 votos 

 Votos em favor da chapa 11 “Prá Cuidar da Profissão – SC” correspondência: 

679. 

 Votos inválidos correspondência: 119 

  

Do total de votos destinados ao pleito do CRP-12, esta Comissão Eleitoral 

contabilizou em favor da chapa nº 11 – “Prá Cuidar da Profissão – SC” o total de 3.612 

votos. 

 

 

CRP-12 integra Conselho LGBT de Florianópolis 

 

Ocorreu na última terça-feira (30/8) o processo 

eletivo que definiu as Organizações da 

Sociedade Civil sem fins lucrativos para 

comporem o Conselho Municipal de Direitos de 

LGBT biênio 2016-2018, conforme capítulo II da 

Lei nº 10.018/2016 de sua criação. As entidades 

de classe profissional eleitas foram o Conselho 

Regional de Psicologia 12ª Região (CRP-12) e a 

Ordem dos advogados do Brasil (OAB). 

O Conselho Municipal de Direitos de LGBT tem como objetivo participar da promoção, 

elaboração, monitoramento e avaliação em âmbito municipal das políticas públicas 

destinadas à efetiva promoção dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais e fomentar a igualdade de direitos e garantir o exercício da cidadania através 

da participação nas atividades políticas, econômicas, sociais e culturais do Município. 

 

Municípios catarinenses celebraram o Dia da(o) Psicóloga(o) 

 

Entidades e profissionais da 

Psicologia organizaram entre os 

dias 22 E 27 de agosto em todas 

as regiões do Estado atividades 

culturais e as mais variadas 

manifestações para celebrar o Dia 

da(o) psicóloga(o), comemorado 

em 27 de agosto, dia da 

regulamentação da profissão há 54 anos. A ação integrada ocorreu em 33 

municípios, com mais de 150 instituições, envolvendo, estudantes, usuários 

dos serviços, suas famílias e toda a população. Confira as fotos das 

mobilizações no facebook do CRP-12: www.facebook.com/crp12sc/  

 

 

http://www.facebook.com/crp12sc/


 

 

 CRP-12 na campanha Setembro Amarelo  

Com intuito de chamar atenção 

das(os) psicólogas(os) para os 

cuidados e conscientização sobre a 

prevenção do suicídio, o CRP-12 

apoia a campanha Setembro Amarelo, 

que tem como objetivo alertar a 

população a respeito da realidade do 

suicídio no Brasil e no mundo e suas 

formas de prevenção. Essa mobilização ocorre desde setembro de 2014 no 

país, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor 

amarela e ampla divulgação de informações.  

Atenção psicólogas (os) inscritas (os) no CRP-12! 

O Conselho Regional de Psicologia 12ª Região dá 
continuidade ao Mapeamento de área de atuação 
das(os) Psicólogas(os) em Santa Catarina, incluindo 
informações sobre participação em espaços de controle 
social e espaços coletivos que visem a cidadania. 
Conhecer os campos onde você atua enquanto 

psicóloga(o) e cidadã(o) permitirá ao CRP-12 congregar informações que 
fortalecerão o diálogo com a categoria e potencializará a participação da 
Psicologia catarinense nos espaços sociais. Por isto, é importante que 
mantenha seus dados atualizados. Participe! Mais informações através do e-
mail: crepop@crpsc.org.br ou (48) 32444826. ACESSE O FORMULÁRIO: 

http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245 

 
Todas as informações estão disponíveis no site do CRP-12. 
Veja lá, também, o calendário de eventos de outras entidades da 
Psicologia, no menu “Mural”. 
 
Observação: Estamos aguardando do Rogério o resultado regional das 
eleições para inclusão na matéria.  

http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/?show_multipage&sid=18&cid=37

