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Comissão Pró-Sistema de prevenção e Combate à Tortura de SC realiza 
lançamento de livro 
 
A publicação “Questões fundamentais para prevenção à tortura no Brasil” será 
lançada no dia 5 de fevereiro, a partir das 8h, na ALESC 

A Comissão Pró-Sistema de Prevenção e Combate à Tortura de 
Santa Catarina convida para o lançamento do livro Questões 
fundamentais para prevenção à tortura no Brasil. O livro, 
organizado pela Coordenação Geral de Combate à Tortura 
(CGCT), da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República traz conteúdos organizados por Karolina Alves 
Pereira de Castro, José de Jesus Filho e Débora de Moura 
Pires. 

O lançamento será às 8h do dia 5 de fevereiro (sexta-feira), na 
Assembleia Legislativa, em Florianópolis. Na sequência será 
realizado debate com a presença de Karolina Alves Pereira de 

Castro, Coordenadora Geral de Combate à Tortura da Secretaria de Direitos 
Humanos.  

Na parte da tarde do mesmo dia, as entidades do Comitê Pró Sistema de Prevenção e 
Combate à Tortura realizarão reunião de articulação com a CGCT.  

As inscrições, gratuitas, estão abertas em: https://www.sympla.com.br/comissao-pro-
sistema-de-prevencao-e-combate-a-tortura-de-sc-e-lancamento-de-livro__55108 
_____________________________________ 
 

Seminário Participação e Controle Social tem “evento” na rede social 
 

Endereço 
https://www.facebook.com/events/1091943520
850149/ no Facebook permite atualizações 
constantes nas informações. Confirme lá a 
sua presença no evento e convide seus 
colegas e amigos! 
 
O Seminário Participação e Controle Social será 
realizado presencialmente, em Florianópolis, nos 
dias 19 e 20/02, com o tema: Participação das/os 
psicólogas/os catarinenses em órgãos de 
controle social e outros espaços coletivos que 

https://www.sympla.com.br/comissao-pro-sistema-de-prevencao-e-combate-a-tortura-de-sc-e-lancamento-de-livro__55108
https://www.sympla.com.br/comissao-pro-sistema-de-prevencao-e-combate-a-tortura-de-sc-e-lancamento-de-livro__55108
https://www.facebook.com/events/1091943520850149/
https://www.facebook.com/events/1091943520850149/


visem a cidadania.  

O evento será transmitido on-line no site do CRP-12, www.crpsc.org.br, podendo os 
interessados assistirem em qualquer lugar com acesso à Internet ou participando dos 
Grupos Organizados que serão articulados nas cidades de Chapecó, Joinville e 
Criciúma.  

 Em Chapecó será no Escritório Setorial do CRP-12.  
 Em Joinville e Criciúma os locais serão divulgados assim que definidos.  

Inscreva-se: http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4217 

 
_____________________________________ 

 
COMO FOI: Ética e prática psicoterápica junto às realidades sociais 

brasileiras 
 
A mesa redonda “Ética e práticas 
psicoterápicas junto às realidades sociais 
brasileiras”, um dos eventos preparatórios ao 
9º Congresso Nacional de Psicologia, foi 
realizada no dia 28/01 na sede do CRP-12, em 
Florianópolis. 
Durante a tarde, as psicólogas Ana Maria 

Pereira Lopes, Maria Helena de Moraes e Magda do Conto Zurba discutiram a prática 
da psicoterapia a partir do fazer do psicólogo. A moderação foi feita pela presidente do 
CRP-12, Jaira Rodrigues. Além das/os profissionais que estiveram no local, mais de 
60 pessoas acompanharam via transmissão online. 
O objetivo do evento foi o de refletir sobre o atual estágio da psicoterapia e suas 
relações com a estratégica clínica em diferentes contextos de trabalho da/o 
psicóloga/o, além de lançar propostas de ação do Sistema Conselhos para o próximo 
triênio. 
_____________________________________ 

 
Conjecturas Estaduais sobre Práticas para a Política da Profissão e 
outras atividades no CRP-12 
 
No dia 22 de janeiro, conselheiras/os, funcionárias/os, articuladoras/es e 
colaboradoras/es do CRP-12 estiveram reunidos na sede, em Florianópolis, 
participando da I Parte do  evento preparatório interno ao 9º CNP “Conjecturas 
estaduais sobre práticas para política da profissão”. 
No mesmo dia, à tarde, foi realizada reunião com os articuladores da política de 
Participação e Colaboração. No sábado, dia 23, foi dia de reunir conselheiras, 
conselheiros e colaboradores do VIII Plenário para a Plenária Ordinária. 
 

 
___________________________________ 
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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. O mapeamento é uma ação contínua e 
de constante aprimoramento. 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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