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Confira Nota de Apoio do CRP-12 aos Estudantes que ocupam as Escolas 

 

Nota de Apoio do CRP-12 aos Estudantes que ocupam as Escolas 

 

 

Foto: The Intercept 

O CRP-12 apoia as/os estudantes, as mobilizações de ocupação às escolas, uma vez que 

são ações de preocupação com o futuro da Educação, dos jovens e com a sociedade 

brasileira. O que está em jogo é a redução do investimento na Educação e o impacto 

dessa ação no projeto de sociedade do mundo atual, pois ao mesmo tempo que o atual 

governo fala em desenvolvimento, gerar empregos e modernização, todas as suas práticas 

possuem como efeitos retrocessos de direitos já garantidos e o desmantelamento das 

políticas públicas. Compreendemos que não é possível um país almejar avanços sociais 

empobrecendo, fragmentando e deixando de investir na Educação. Confira a nota de apoia 

na íntegra no site do CRP-12: www.crpsc.org.br 

 

Em Debate  

 

Você sabe o que a Juventude tem a 

nos ensinar num contexto que 

criminaliza suas manifestações 

democráticas? 

Assista o vídeo produzido pelo CRP-
12 e CONFIRA neste link: 
www.youtube.com/watch?v=t3DGQGffB2
0 

 

 
"Comunicado às(aos) Psicólogas(os) sobre tragédia envolvendo 
delegação da Chapecoense" 

 

http://www.crpsc.org.br/
http://www.youtube.com/watch?v=t3DGQGffB20
http://www.youtube.com/watch?v=t3DGQGffB20


Colegas Psicólogas(os)! No decorrer do 

dia tivemos muitos contatos de 

profissionais de todo o Brasil que se 

solidarizaram com a tragédia envolvendo a 

delegação da Chapecoense, jornalistas e 

tripulação a bordo do voo com destino à 

Medelin/Colômbia. Isso demonstra o 

compromisso social de nossa profissão 

frente às situações como estas de tanta 

comoção e tristeza. 

Informamos as(aos) Psicólogas(os) que deixaram contato para contribuir com as equipes 

locais, que foi encaminhada Lista com os nomes e disponibilidades para os profissionais 

responsáveis que organizarão as ações de voluntariado a curto e longo prazo. Caso seja 

necessário o apoio de outras(os) psicólogas(os), os responsáveis farão comunicado oficial. 

Ademais, destacamos que as ações do CRP-12 se articulam com as políticas públicas 

locais, não mantendo vínculo com outras instituições, a exemplo da Cruz Vermelha. 

Aguardamos informações oficiais para proceder com demais ações, de forma organizada e 

cuidadosa. 

Reunião Ampliada do Eixo Psicologia e Justiça no dia 5 de dezembro   

 

O Conselho Regional de Psicologia 12ª 

Região (CRP-12) tem observado com 

bastante preocupação as propostas de 

implantação de serviços com finalidade de 

produção de prova para fins jurídicos por 

meio de intervenções realizadas por 

profissionais da Psicologia. Desta forma, 

o Conselho vê-se na responsabilidade de, 

junto aos profissionais ligados ao Sistema 

de Justiça, debater o papel e as possíveis contribuições da(o) psicóloga(o) jurídica(o) 

frente a essa demanda. 

Para discutir o assunto, o CRP-12 convida os profissionais para a Reunião Ampliada do 

Eixo Psicologia e Justiça que será realizada na próxima segunda-feira (5/12), a partir das 

14h, na sede do CRP-12. 

Confirme sua presença por e-mail: projetos@crpsc.org.br 

 

 

INSCREVA-SE: 3° Rodada de Reuniões da Política de Participação 2016  

 



 Venham participar da 3ª rodada de 

reuniões da Política de Participação e 

Colaboração de 2016. Uma ação 

baseada na gestão democrática e 

participativa com envolvimento político 

da categoria na construção da 

Psicologia. Grupos em diferentes regiões 

do Estado de Santa Catarina se reunirão, 

entre os dias 6 e 8 de dezembro, com o 

objetivo de formar uma rede de 

interlocuções com a categoria para 

qualificar política e tecnicamente Psicólogas(os) colaboradoras(es) participantes, 

ampliando o diálogo sobre as demandas das diferentes áreas de atuação da 

Psicologia no Estado.   

Estarão em pauta temas como Direitos Humanos, atuação do Psicólogo no SUAS, 

processos democráticos e formas de controle social, implicações do Transborde da 

Justiça, entre outras questões relacionadas à Psicologia.   

As cidades participantes da 3° rodada de reuniões da Política de Participação e 

Colaboração são: Florianópolis; Balneário Camboriú, Blumenau, Caçador, 

Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joinville, Lages, Orleans, Rio do Sul, e São Miguel do 

Oeste. Confira os locais e horários neste link: http://www.crpsc.org.br/politica-de-
participacao-e-colaboracao e faça sua inscrição. 

 

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: https://pt.surveymonkey.com/r/TCRPJGR 

Todas as informações estão disponíveis no site do CRP-12. 
Acesse também, o calendário de eventos de outras entidades da 
Psicologia, no menu “Mural”. 

http://www.crpsc.org.br/politica-de-participacao-e-colaboracao
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http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/mural-de-oportunidades

