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8 de julho de 2016 – Reunião Ampliada, Seminário e ANPSINEP 

PARTICIPE: Reunião Ampliada do Eixo Assistência Social  

Será realizada no dia 12 de julho na sede do 
CRP-12, em Florianópolis, e nas subsedes 
(Joinville, Chapecó e Criciúma), a partir das 
19h, a Reunião Ampliada do Eixo Assistência 
Social. Em Lages ocorrerá o evento em local 
ainda a confirmar.  

O evento tem como objetivo propiciar 
momentos de reflexão sobre as referências técnicas para a atuação de 
psicólogos/as no Sistema Único de Assistência Social - SUAS, considerando o 
histórico de produções do Sistema Conselhos de Psicologia. Confirme sua 
presença ou solicite sua participação via Skype no e-mail: 
comunicacao@crpsc.org.br  

INSCREVA-SE: III Seminário de Atenção Psicossocial 

O CRP/12 está organizando o III Seminário 
de Atenção Psicossocial nos dias 11, 12 e 13 
de agosto, no Centro de Convenções 
Centrosul, em Florianópolis. O evento vem 
se estabelecendo como um momento de 
discussão entre psicólogos(as) e demais 
profissionais de saúde, estudiosos da 
academia, estudantes e movimentos sociais. 
Esta diversidade de público auxilia a debater 

os mais variados aspectos da Rede de Atenção Psicossocial, como desafio 
posto em andamento com o surgimento do SUS há 25 anos atrás e que 
permanece atual para uma forma mais humana, integral e articulada de fazer 
saúde no Brasil. 
 
Acompanhe as novidades do evento no Facebook: 

https://www.facebook.com/events/591348301047338/ 
 

Faça sua inscrição - gratuita - no site: https://www.sympla.com.br/iii-
seminario-de-atencao-psicossocial__71643 
 

 

 

 

mailto:comunicacao@crpsc.org.br
https://www.facebook.com/events/591348301047338/
https://www.sympla.com.br/iii-seminario-de-atencao-psicossocial__71643
https://www.sympla.com.br/iii-seminario-de-atencao-psicossocial__71643


 

 

Seminário orienta gestores sobre a concessão de benefícios eventuais 

 

Foi realizado na última terça-feira (5/7) na 

Assembleia Legislativa, o Seminário Estadual 

dos Benefícios Eventuais. Com a organização 

da Secretaria da Assistência Social, Trabalho 

e Habitação (SST) e participação de mais de 

450 gestores municipais, o encontro serviu 

para orientar a gestão de serviços como 

auxílio para natalidade, funeral e calamidade pública. Os conselheiros do CRP-

12 Anderson Schuck e Giulianna Remor participaram dos debates. Saiba como 

foi o evento no site do CRP-12: www.crpsc.org.br 

Criado Núcleo da ANPSINEP Santa Catarina  

Foi lançado na última quinta-feira (30/6) na 

sede do CRP-12 o Núcleo Estadual da 

Articulação Nacional de Psicólogas(os) 

negras(os) e Pesquisadoras(es) – 

ANPSINEP. No evento foi formado um grupo 

de profissionais para definir o funcionamento 

do Núcleo e identificar as parcerias 

possíveis. O objetivo do ANPSINEP é implementar ações de enfrentamento ao 

racismo. O próximo encontro para unir a categoria e debater as ações será no 

dia 27 de julho, na sede do CRP-12, em Florianópolis. Mais informações no 

site: 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: http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245 
 
Todas as informações estão disponíveis no site do CRP-12. 
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Veja lá, também, o calendário de eventos de outras entidades da 
Psicologia, no menu “Mural”. 

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

