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CRP-12 promoveu capacitação para os novos conselheiros e funcionários 

 

(título) 

CRP-12 promoveu capacitação para os novos conselheiros e funcionários 

 

CRP-12 promoveu capacitação para os novos conselheiros e funcionários 

 

O IX Plenário e funcionários do CRP-12 
reuniram-se no dia 14 de outubro na sede 
do Conselho para um encontro de 
integração e planejamento das ações para 
a nova gestão. A reunião ocorreu no 
período da tarde com toda a equipe de 
trabalhadores e seguiu no período da noite 
com conselheiras(os) e assessores. A 
presidente do CRP-12 Jaira Rodrigues 
apresentou o organograma das funções e 
explicou como os setores se organizam 

dentro do Conselho e as funções das Comissões e Grupos de Trabalhos. 

A reunião contou com a participação da ex-presidente do CRP da 6° Região, Elisa 
Zaneratto Rosa, que foi convidada a compartilhar as boas práticas do Estado de São 
Paulo, dando destaque para questões políticas e operacionais. Os conselheiros e 
funcionários aproveitaram a ocasião para esclarecer dúvidas sobre fluxos e procedimentos 
e debater vários assuntos relacionados à Psicologia.  

 

Contra aprovação da PEC 241/2016 

 

Governo propõe PEC que extingue 
concursos e congela salários dos 
servidores por 20 anos. No lugar de cortar 
os gastos supérfluos do alto escalão dos 
poderes judiciário, legislativo e executivo, 
como os auxílios moradias e alimentação 
dos magistrados, o Governo preferiu propor 
a PEC 241-2016 que limita os valores a 
serem investidos nos serviços públicos 
afetando diretamente a população 
brasileira. O CRP-12 se manifestou por 
meio do Eixo Educação contrário à PEC 
241 e a M746 que atacam a Educação e a 

Saúde Pública e colocam em risco direitos constitucionais.  

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

 Confira a PEC em: www.camara.gov.br 

Apoie esta causa e assine o abaixo-

assinado: http://www.peticaopublica.com.br/psign.aspx?pi=BR92916 

 

http://www.peticaopublica.com.br/psign.aspx?pi=BR92916


Eleições 2016-2019: Justifique seu voto até o dia 27 de outubro 

 

Informamos aos psicólogos que não votaram 

até o dia 27 de agosto de 2016 que o prazo 

para justificativa é de 60 dias após o pleito, ou 

seja, até o dia 27 de outubro de 2016. 

Poderá Justificar diretamente no 

site www.eleicoespsicologia.org.br ou, caso 

haja inadimplência com as anuidades dos 

exercícios anteriores a 2016, recomendamos 

que entre em contato com o departamento 

financeiro do CRP-12, através do e-

mail financeiro@crpsc.org.br para renegociar 

sua dívida. Após a renegociação e a quitação da 1ª parcela do débito, poderá justificar a 

ausência do voto através do e-mail eleicoes2016@crpsc.org.br. 

Dúvidas entrar em contato no fone (48) 3244-4826, ramal: 200, com Rogério. 

 

Entrevista: Despatologização das Travestilidades e Transexualidades 

 

Esse foi o tema do Seminário organizado pelo 

CRP-12 que lotou o auditório da Fecesc em 

Florianópolis, no mês de junho. O evento contou 

com a participação da psicóloga Maria Luiza 

Rovaris.  Na oportunidade, o CRP-12 entrevistou 

a palestrante para aprofundar questões sobre o 

trabalho da Psicologia no processo 

transexualizador e os principais impasses e 

desafios dos psicólogos (as) relacionados à 

temática. Confira a entrevista na íntegra no site 

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

 

Outubro Rosa: CRP-12 apoia essa causa  

 

http://boletimcrp12.campaignsender.com.br/registra_clique.php?id=H%7C1177230%7C278057%7C122307&url=http%3A%2F%2Fwww.eleicoespsicologia.org.br%2F
mailto:financeiro@crpsc.org.br
mailto:eleicoes2016@crpsc.org.br
tel:%2848%29%203244-4826
http://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: 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”. 

https://pt.surveymonkey.com/r/TCRPJGR
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/mural-de-oportunidades

