
BOLETIM DO CRP-12 – 8 de abril de 2016  

(assunto) 

Pré-Congressos, Combate à Tortura e inauguração subsedes 

(título) 

8 de abril de 2016 – Últimos Pré-Congressos nesse fim de semana 

 
 

Últimos Pré-Congressos  
 
Participe dos debates preparatórios ao COREP, marcado para 30 de abril e 1º de 
maio. Inscreva-se para os Pré-Congressos em: 
http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4275 

 
 
Dos 14 Pré-Congressos previstos para Santa Catarina em preparação ao 
COREP e ao 9º CNP, os últimos três serão realizados neste final de semana. 
Se você é de uma das regiões onde o congresso irá acontecer, faça sua 
inscrição e nos ajude a debater as políticas para o Sistema Conselhos: 

 BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Dia 9 de abril ocorrerá o Pré-Congresso com 
o tema Vida Moderna, Ambiente e Sustentabilidade, com a presença do 
psicólogo Marcos Ferreira. Será na Faculdade Avantis. 

 CRICIÚMA – O Pré-Congresso sobre Psicologia, Religião e Laicidade 
será no dia 9 de abril, com a participação de Luiz Eduardo Valiengo 
Berni, na Subsede do CRP-12. 

 RIO DO SUL – Também no dia 9 de abril, será realizado o Pré-
Congresso na UNIDAVI, com o tema Gênero, que será abordado pela 
convidada Tatiana Lionço. 

 

 
 

Plenária do Comitê pela Democratização da 
Comunicação 
 
Ocorreu na quinta-feira, dia 7 de abril, a Plenária do 
CDC-SC com representantes das entidades que 
compõem o Comitê, além de convidados e 
interessados no tema. A presidente do CRP-12, Jaira 
Terezinha Rodrigues, coordenou os trabalhos. 
Depois das palestras com a blogueira Conceição 

Oliveira, a Maria Frô, e com a jornalista Elizabeth Vilela da Costa, jornalista da 
Federação Internacional de Jornalistas, ocorreram debates para proposição de teses e 
por fim a eleição dos delegados para a XIX Plenária Nacional do FNDC (a realizar-se 
em São Paulo, de 21 a 23 de abril de 2016). 
Todos os nomes e mais detalhes estarão no site do CRP-12: www.crpsc.org.br  
 
 

 
____________ 
 

http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4275
http://www.crpsc.org.br/


CRP-12 integra grupo que pediu urgência na criação do 
Comitê e do Mecanismo de Combate à Tortura ao Governo 
do Estado 
 
Representantes de várias entidades que integram o grupo pró-
Comitê de Combate à Tortura em Santa Catarina estiveram 
reunidos na quarta-feira (6 de abril) com o secretário de Estado 

da Casa Civil, Nelson Serpa, para entregar um anteprojeto que pede a criação do 
Comitê e do Mecanismo de Combate à Tortura.  
A conselheira do CRP-12 Yara Hornke representou a entidade e destacou a 
importância dos organismos para garantir direitos fundamentais dos cidadãos que 
estão privados da liberdade por qualquer motivo. Muitos estados já criaram.   
O promotor do Ministério Público Estadual (MPSC), Jadel da Silva, fez a entrega de 
um ofício e pediu agilidade no andamento.  O secretário confirmou que será 
encaminhado o pedido e outras reuniões serão marcadas caso seja necessário discutir 
o aperfeiçoamento do Projeto de Lei que será entregue à Assembleia Legislativa.  

 
 
 

_____________________________________ 
 

 
CRP-12 inaugura as subsedes Norte e Sul  
 
Com o objetivo de estar mais perto das/os 

profissionais de Psicologia, o CRP-12 

inaugurará duas subsedes, a subsede SUL, em 

Criciúma, e a Norte, em Joinville. 

Junto com a sede em Florianópolis e a subsede 

de Chapecó, elas tornarão o atendimento mais 

ágil e possibilitarão presença maior do Conselho 

em todas as regiões.  

CRICIÚMA – a inauguração será no dia 9 de 

abril, às 8h30, durante a realização do Pré-

Congresso. 

JOINVILLE – a inauguração será dia 20 de abril, 

às 19h30, quando será apresentado o 

documentário sobre maioridade penal produzido 

pelo CRP-12. 

 
_____________________________________ 

 
 

 
___________________________________ 

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”. 

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

