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13 de maio de 2016 – Semana da Luta Antimanicomial 

 
 Inauguração em Joinville inicia debates da Luta Antimanicomial 
 

O Conselho Regional de Psicologia -12° 
Região (CRP-12) inaugurou na quinta-feira, 
dia 12 de maio, a nova subsede em Joinville. 
Durante o evento, que contou com a 
participação de mais de 50 profissionais, 
ocorreu um debate sobre o Dia Nacional da 
Luta Antimanicomial, abordando os 29 anos 
de luta por uma sociedade sem manicômios. 

Os convidados/debatedores foram Nasser Haidar Barbosa, coordenador Saúde 
Mental de Joinville e Elisa Ferreira, colaboradora do CRP-12. 

  
Muitos representantes de órgãos da saúde e 
universidades prestigiaram o evento. Da 
Secretaria de Saúde de Joinville esteve 
Cinthia Friedrich, da Gerência de Unidade 
dos Serviços de Referência; do Instituto de 
Psicologia Fronteiras Gestalticas veio Patrice 
de Freitas Romais Fischer, do Centro de 

Estudos e Orientação da Família (CENEF), Marilda Santos; da Universidade da 
Região de Joinville (UNIVILLE), Marciane Cleuri dos Santos Pereira; da 
Associação de Reabilitação Da Criança Deficiente (ARCD), Tamara Rodrigues 
Pato Salles e do Centro de Referência em saúde do Trabalhador (CEREST), 
Mareli Pfützenreuter.  

 
O horário de atendimento e orientação profissional na subsede será das 8h às 
12h e das 13h às 18h. Outros serviços estarão disponíveis após a inauguração. 
Contatos: (47) 32027421 - e-mail: norte@crpsc.org.br. 
 

Programe-se e participe da Semana da Luta Antimanicomial 
 
 
Na próxima segunda inicia semana de 
comemoração da Luta Antimanicomial, 
visando à problematização da Reforma 
Psiquiátrica em Santa Catarina. Até dia 20 de 
maio serão realizadas atividades acadêmicas 
e culturais relativas. 

Outro destaque das atividades será a presença de Alfredo Moffatt em alguns 
dos eventos. Psicólogo social, psicodramatista e arquiteto argentino, Moffatt foi 
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fundador da Escola de Psicologia Argentina e é conhecido por diferentes 
contribuições em nível comunitário e para o desenvolvimento de terapias 
inovadoras populares. 
As atividades que estão na programação do site do CRP-12 (www.crpsc.org.br)  
serão uma promoção conjunta das seguintes entidades: CRP-12, Centro de 
Ciências da Saúde - UFSC; Escola de Saúde Pública de SC; Faculdade 
CESUSC; Instituto Arco-íris; Mestrado Profissional em Saúde Mental- MPSM/ 
UFSC; Núcleo de Pesquisas em Clínica da Atenção Psicossocial (PSICLIN)- 
UFSC e terão apoio da Secretaria de Saúde de Florianópolis. 
 
Reunião do Fórum de Entidades da Psicologia Catarinense 
 

 
 Nessa sexta, dia 13, os representantes das 
entidades que compõem o Fórum de 
Entidades da Psicologia Catarinense 
(Fepsic) estiveram na sede do CRP-12 para 
a reunião mensal. Na pauta estiveram sendo 
tratados os preparativos das ações no Dia 
do Psicólogo, em agosto, que engloba a 

realização do III Seminário de Atenção Psicossocial. Além disso, foram 
apresentadas as atividades da Semana de Luta Antimanicomial e cada 
entidade ajudará a divulgar ainda mais. Outro tema foi o V Congresso Brasileiro 
de Psicologia da Saúde. 
 

 

 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. O mapeamento é uma ação 
contínua e de constante aprimoramento. 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”. 
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