
BOLETIM DO CRP-12 – 19 de Agosto de 2016  

(assunto) 

Dia da(o) Psicóloga(o), Pedalada pela Democratização das Vias públicas, 

Grupos Focais de Saúde Suplementar, Eleições 2016  

(título) 

Dia da(o) Psicóloga(o), Pedalada pela Democratização das Vias públicas, 

Grupos Focais de Saúde Suplementar, Eleições 2016 

 

Entidades promovem eventos para 

lembrar o Dia da(o) Psicóloga(o) 

 

 Entidades e profissionais da Psicologia 
estão se organizando em todas as regiões 
de Santa Catarina para transformar o mês 
de agosto num mês de debates sobre a 
profissão. Confraternização entre 
profissionais, atividades culturais e as mais 
variadas manifestações serão promovidas 
na semana que antecede o Dia da (o) 
psicóloga (o), comemorado em 27 de 
agosto porque foi o dia da regulamentação 
da profissão, há 54 anos.  
 

Para este ano, a ação integrada acontecerá em 33 municípios, com mais de 150 
instituições, envolvendo profissionais, estudantes e entidades da psicologia, usuários 
dos serviços, suas famílias e toda a população. Em 2015, essa ação ocorreu em 27 
municípios com a participação de 60 entidades.  
 
No dia 26 de agosto (sexta-feira), haverá diversas atividades simultâneas nas praças 
de várias cidades com intervenções artísticas, rodas de conversas, mostra de serviços 
e de pesquisas na área da Psicologia, oficinas de formação, feiras e distribuição de 
materiais informativos.  Mais informações no site do CRP-12: www.crpsc.org.br 
 

 

Pedalada pela Democratização das Vias 

Públicas  

 
 O Conselho Regional de Psicologia (CRP-12) 
está promovendo a Pedalada pela 
Democratização das Vias Públicas em parceria 
com a Socape, Bike Anjo e Viaciclo. O evento 
será realizado no dia 27 de agosto, no Trapiche 
da Beiramar em Florianópolis, com o objetivo de 

dialogar sobre benefícios do uso da bicicleta como meio de locomoção, produção de 
saúde, sustentabilidade, mobilidade, lazer, esporte e bem-estar. 
 
No dia será feito um passeio ciclístico para sensibilizar a população, a sociedade, 
órgãos públicos, vereadores e deputados sobre os benefícios do uso da bicicleta, 

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


fazendo com que assumam o compromisso de investir em ciclovias que viabilizem o 
uso da bicicleta como meio de transporte. 
 

Inscreva-se gratuitamente: https://www.sympla.com.br/pedalada-pela-
democratizacao-das-vias-publicas__83883 
 
Acompanhe a página do evento no Facebook: 

https://www.facebook.com/events/1782729238662976/ 
 

Grupos Focais em Saúde Suplementar  

 

Os debates sobre a atuação de psicólogas(os) 

catarinenses junto às Operadoras de Planos de Saúde 

continuam. O próximo evento ocorrerá no dia 1° de 

setembro em Florianópolis, na sede do CRP-12. 

O objetivo é problematizar as implicações éticas e técnicas da atuação profissional em 

saúde suplementar e levantar dificuldades vivenciadas na atuação profissional.  

As(os) psicólogas(os) assistentes técnicas(os) da COF estarão presentes para 

esclarecer eventuais dúvidas técnicas relativas ao exercício profissional.  

 

Eleições do Sistema Conselhos  

 

Participe desse processo importante para a 

definição das políticas do Conselho Federal e 

dos Conselhos Regionais de Psicologia no 

Brasil. A votação pela internet será 

disponibilizada para todos (as). O voto por 

correspondência será enviado as(os) 

psicólogas(os) que residem a mais de 50 km 

do posto de votação, sendo facultada a 

escolha da modalidade de votação a ser utilizada. (Conforme artigo 34 do Regimento 

Eleitoral) 

 As senhas de votação on-line serão disparadas a partir do dia 18 de agosto de 2016, 
após esta data, caso o profissional não receba a senha, poderá emiti-la/recuperá-la no 
site das eleições.  

Fique por dentro:  Votação pela Internet: das 8h do dia 24/08/2016 até às 17h do dia 
27/08/2016, respeitado o fuso horário da unidade da federação. 

Votação em posto de votação: das 8h às 17h do dia 27/08/2016, respeitado o fuso 
horário da unidade da federação. Os postos de votação funcionarão na sede e em 
todas as subsedes. Endereços no site do CRP-12. 

Votos por correspondência: serão computados aqueles que chegarem à Mesa 
Eleitoral Especial, na sede do CRP, até as 17h do dia 29 de agosto de 2016. 

https://www.sympla.com.br/pedalada-pela-democratizacao-das-vias-publicas__83883
https://www.sympla.com.br/pedalada-pela-democratizacao-das-vias-publicas__83883
https://www.facebook.com/events/1782729238662976/


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”. 

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

