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(assunto) 

Nota de Repúdio, Semana Inclusiva, Lançamento de pesquisas do 

CREPOP, Manifesto Ulapsi Psicologia Latino-americana  

 

(título) 

Nota de Repúdio, Semana Inclusiva, Lançamento de pesquisas do 

CREPOP, Manifesto Ulapsi Psicologia Latino-americana  

 

Nota sobre as declarações de Luiz Carlos Prates na emissora SBT de 

Santa Catarina 

 

O Conselho Regional de Psicologia de Santa 

Catarina (CRP-12) repudia e consideram 

irresponsáveis as declarações feitas pelo 

comentarista do SBT de Santa Catarina, Luiz 

Carlos Prates, veiculadas no programa “SBT 

Meio-dia”, no último dia 09 de setembro de 

2016. 

Ao comentar as paralimpíadas, afirmou que 

deficientes são aqueles que se dão por 

depressivos na vida, para os quais o evento esportivo seria um “tapa na cara”. Considera 

que assistir aos jogos seria um remédio para a depressão. Em sua lógica, deficiente é 

aquele que tem saúde e vida por que lutar e não luta. Diante disso, o CRP-12 exigiu ao 

comentarista retratação e reparação cabíveis. Leia a nota de repúdio na íntegra no site do 

CRP-12: www.crpsc.org.br/ 

Grande Florianópolis recebe a primeira Semana Inclusiva 

 

 De 19 a 25 de setembro diversas atividades 

serão realizadas na capital catarinense para 

evidenciar a importância da acessibilidade como 

caminho para a autonomia e pleno exercício da 

cidadania de pessoas com deficiência. A 

primeira Semana Inclusiva Grande Florianópolis 

é uma iniciativa do Ministério Público do 

Trabalho (MPT), por meio da Procuradoria 

Regional do Trabalho da 12ª Região, e 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por 

meio da Delegacia Regional do Trabalho de 

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


Santa Catarina, com apoio de mais de trinta entidades públicas e privadas. 

A ação busca estimular entidades e Poder Público a implementar recursos de 

acessibilidade nos diferentes espaços e, principalmente, fortalecer as políticas de 

empregabilidade para pessoas com deficiência e ampliar o número desses trabalhadores 

no mercado formal de trabalho. Confira a programação no site do CRP-12: 

www.crpsc.org.br/ 

Lançamento de pesquisas do CREPOP pelo CFP comprometem sua 
metodologia e colocam em risco o avanço das referências da Psicologia 
para as Políticas Públicas  

                                                                                                                                                              

Em julho de 2016, o CFP divulgou o lançamento 
das pesquisas sobre “Populações Tradicionais, 
Indígenas e Quilombolas" e sobre “Direitos 
Sexuais e Direitos Reprodutivos”, sem informação 
prévia às Unidades Locais dos CRP’s que 
compõem o Sistema Conselhos, desrespeitando 
sua metodologia de pesquisa. 

  
É importante dizer que a elaboração de 
Referências Técnicas para a atuação de 
psicólogas/os nessas áreas foi deliberada por 
Congressos Nacionais da Psicologia, a partir do 
que o Sistema Conselhos buscou construir, ao 
longo desse tempo, a metodologia adequada para 
sua realização, o que envolveria banco de dados 

de profissionais que trabalham com a temática e construção de referências, no caso da 
pesquisa sobre Populações Tradicionais, Indígenas e Quilombolas, e o mapeamento das 
práticas na área a partir de pesquisa com psicólogas/os, no caso das referências sobre 
Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Mais informações no site do CRP-12: 
www.crpsc.org.br/ 

 

Manifesto Ulapsi Psicologia Latino-americana em luta pela democracia 
contra Golpes de Estado e em defesa das riquezas e Direito dos nossos 
Povos 

Em meio à indignação com a ocorrência de mais 
um golpe de estado na América Latina, neste 
momento no Brasil, a União de Entidades Latino-
americanas de Psicologia veio a público repudiar o 
ocorrido e alertar que este não é um fato isolado 
no contexto da América Latina. O texto é assinado 
pelo Conselho Deliberativo ULAPSI Exercício 
2016-2018: Argentina; Bolívia; Brasil; Chile; 
Colômbia; Costa Rica; Cuba; Equador; El 
Salvador; Guatemala; Honduras; México; 
Paraguai; Peru; Porto Rico; Uruguai; Venezuela. 
 

http://www.crpsc.org.br/
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Leia o Manifesto na íntegra no site do CRP-12: www.crpsc.org.br/ 

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”. 
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