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(assunto) 

Posse do IX Plenário, Reunião da Comissão de Combate à Tortura, V 

Congresso Brasileiro de Psicologia da Saúde, Dia Nacional de Luta da 

Pessoa com Deficiência, Oficina Estadual  

 

(título) 

Posse do IX Plenário, Reunião da Comissão de Combate à Tortura, V 

Congresso Brasileiro de Psicologia da Saúde, Dia Nacional de Luta da 

Pessoa com Deficiência, Oficina Estadual  

 

IX Plenário do CRP-12 toma posse com presença de autoridades, 

lideranças ligadas aos Direitos Humanos e coordenadores de cursos 

 

A solenidade de posse das(os) 

conselheiras(os) que integram o IX 

Plenário do Conselho Regional de 

Psicologia de Santa Catarina (CRP-12) 

ocorreu na última sexta-feira, dia 16 de 

setembro, no Centrosul, em 

Florianópolis. Psicólogas(os), 

lideranças de entidades 

representativas de Direitos Humanos, controle social e presidentes de outros 

conselhos prestigiaram o evento. O presidente do CRP-12 até a data, Igor 

Schutz, fez a abertura da solenidade fazendo uma retrospectiva dos três anos 

de gestão do VIII Plenário. No encerramento, a presidente do CRP-12 

empossada, Jaira Rodrigues falou em nome do IX Plenário. Ela convidou os 

presentes a continuar seguindo nesse trabalho conjunto entre as entidades, 

profissionais de todo o estado e funcionários. Matéria completa no site do CRP-

12: www.crpsc.org.br 

 

Reunião Comissão Estadual Pró-Comitê de Combate à Tortura 

 

Ocorreu na última terça-feira (20/9) na 
sede do CRP-12 a reunião da Comissão 
Estadual Pró-Comitê de Combate à 
Tortura para discutir os encaminhamentos 
da minuta do Projeto de Lei para 
implantação do Comitê e Mecanismo de 
Combate a Tortura em SC.  O objetivo 
principal do encontro foi receber a visita 

do Consultor da ONU Bruno Renato Teixeira que veio tomar conhecimento das 

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


articulações em prol da criação do Comitê e Mecanismo. A presidente do CRP-
12 Jaira Rodrigues relatou como foi o encontro da Comissão com o diretor de 
Assuntos Legislativos da Secretaria de Estado da Casa Civil, Alisson de Bom 
de Souza. O objetivo foi cobrar uma posição do Governo referente ao 
encaminhamento do projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Além disso, 
foram pautadas questões relacionadas às inspeções em penitenciárias e 
presídios, matérias publicadas na imprensa e outras ações promovidas pela 
Comissão com o intuito de combater a tortura em locais de privação de 
liberdade, como delegacias, prisões, centros de detenção, centros de saúde 
mental e assistência social, entre outros.  

 

Em outubro: V Congresso Brasileiro de Psicologia da Saúde em 

Florianópolis 

 

Florianópolis sediará nos dias 10 e 11 de 

outubro o V Congresso Brasileiro de 

Psicologia da Saúde em conjunto com o IV 

Congresso Lusobrasileiro e IV Congresso 

Iberoamericano de Psicologia da Saúde no 

Campus da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), que reunirá trabalhos 

sobre o tema Psicologia da saúde: Os desafios da formação na perspectiva da 

integralidade. 

O evento está sendo organizado pela Associação Brasileira de Psicologia da 

Saúde (ABPSA), junto à Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde 

(SPPS) e a Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC) e apoio do 

CRP-12. Inscrições e mais informações, acesse: 

www.cbpsicologiadasaude2016.com.br 

 

21 de setembro: Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência 

 

O CRP-12 divulgou essa semana a data 

que registra a luta por uma sociedade 

mais inclusiva para as pessoas com 

deficiência. Esta data foi proposta no 

início da década de 80 por Cândido Pinto 

de Melo, ativista do movimento das 

pessoas com deficiência, e simboliza o 

sentimento de reivindicações em prol da 

cidadania, inclusão e participação plena 

na sociedade. 

http://www.cbpsicologiadasaude2016.com.br/


Os direitos dos deficientes estão garantidos na Constituição Federal de 1988 e 

o Brasil tem uma das legislações mais avançadas sobre os direitos das 

pessoas com deficiência.  

 

 
Oficina Estadual de Pactuação e Revisão do Plano de Enfrentamento a 

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes  

 

Na sexta-feira (23/9) a 

conselheira vice-presidente 

Juliana Medeiros participou da 

Oficina Estadual de Pactuação e 

Revisão do Plano de 

Enfrentamento a Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes.  

O evento abordou o panorama da 

violência sexual contra crianças e 

adolescentes em Santa Catarina; 

estratégia de mobilização dos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos e 

implementação das ações de enfrentamento às violências no Plano Decenal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

 

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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