
BOLETIM DO CRP-12 – 28 de outubro de 2016 

 

(assunto) 

Participe do Seminário de Direitos Humanos, Saúde e Atenção 

Psicossocial em Florianópolis nos dias 3 e 4 de novembro  

 

(título) 

Participe do Seminário de Direitos Humanos, Saúde e Atenção 

Psicossocial em Florianópolis nos dias 3 e 4 de novembro  

 

ABRASME-SC promove Seminário de Direitos Humanos, Saúde e Atenção 

Psicossocial 

 

 

Promovido pela Associação Brasileira de Saúde Mental – ABRASME-SC, será 

realizado em Florianópolis o Seminário de Direitos Humanos, Saúde e Atenção 

Psicossocial. O evento ocorre nos dias 3 e 4 de novembro, no Hotel Quinta da Bica 

d’água, e servirá como preparação para o 3º Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e 

Saúde Mental, em junho de 2017. Durante o Seminário serão realizados GT's em 

forma de rodas de conversa sobre questões sociais, como a saúde mental da mulher, 

economia solidária e direito à infância. 

As inscrições são limitadas e podem ser realizadas no link: https://goo.gl/6Gt7cb 

Confira a programação completa do evento: 

https://seminariodhsm.wordpress.com/programacao/.  

 

Conselho Municipal LGBT é 

instituído oficialmente em 

Florianópolis 

 

A Prefeitura Municipal de 

Florianópolis por meio do decreto 

N° 16.738 de 13 de outubro de 

2016 instituiu os membros que irão 

https://goo.gl/6Gt7cb
https://seminariodhsm.wordpress.com/programacao/


compor o Conselho Municipal LGBT – gestão 2016/2018. A lista com os nomes de 

todos os integrantes foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 19 

de outubro  

O CRP-12 faz parte das instituições representativas de Conselho Profissional por meio 

da nomeação do conselheiro do CRP-12 Ematuir Teles de Sousa como membro 

titular, e do colaborador do CRP-12, Daniel Kerry, como membro Suplente. 

 

PEC 241/2016: A luta continua!  

 

 A PEC 241 foi aprovada ontem 
(25) em segundo turno na Câmara 
dos Deputados e segue para 
votação no Senado. A emenda 
impõe limites para os gastos 
federais pelos próximos 20 anos, 
Ao todo, foram 359 votos 
favoráveis, 116 contrários e duas 
abstenções. 

No Senado, a PEC também 
precisará passar por dois turnos de 
votação. De acordo com o 
calendário proposto pelo presidente 
da Casa Legislativa, Renan 

Calheiros, a PEC pode ser aprovada definitivamente no dia 13 de dezembro, quando 
será votada em segundo turno. O CRP-12 se manifestou 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 

 

Nota de Apoio à luta pelo 

fortalecimento da SESAI e a Não 

Municipalização da Saúde Indígena 

 

A Comissão de Direitos Humanos do CRP-
12, manifestou publicamente Apoio à luta 
empreendida pela Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (APIB) em virtude da 
determinação do atual Ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, em criar a portaria 
1.907/16, publicada no dia 17 de outubro. 
A referida Portaria suprimiria direitos 
relacionados a saúde indígena, pois os 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(DSEI) estariam impedidos de ordenar 

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


despesas, realizar contratos e licitações. 

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

 

 

Senado Federal abre consulta pública sobre redução da maioridade penal 

 

A PEC 33/2012 pretende 
alterar os artigos 129 e 228 da 
Constituição Federal, com o 
objetivo de reduzir a 
inimputabilidade penal de 
dezoito para dezesseis anos. 

O CRP-12 é contra a redução 
da maioridade penal e convida 
os profissionais a votarem 
contra a redução da 
maioridade penal. Para 
participar da consulta pública, 
acesse o site do Senado 
Federal: 

https://goo.gl/JSpKa1 

 

 

 

NA ALESC: Audiência Pública trata sobre Alteração das Regras 

Curriculares e Funcionamento do 

Ensino Médio  

 

O Conselho Regional de Psicologia de 
Santa Catarina (CRP-12) convida as(os) 
psicólogas(os) para a Audiência Pública 
que promoverá o debate sobre a Alteração 
das Regras Curriculares e Funcionamento 
do Ensino Médio (medida provisória n° 
746/2016). A audiência ocorrerá no dia 7 de 
novembro, a partir das 16h, na Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina - ALESC, no Plenarinho Deputado Paulo Stuart Wrigth. 
Participe! 

 

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 

http://www.crpsc.org.br/
https://goo.gl/JSpKa1


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

