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CAMPANHA DE FILIAÇÃO 2017 

Prezada(o) Psicóloga(o),  

A Diretoria do SinPsi-SC está realizando sua Campanha de Filiação deste ano, quando o 

Sindicato completa 09 (nove) anos de existência. Queremos e precisamos ter um sindicato forte e 

representativo já que nossa base de representação em SC está com quase em 12 mil psicólogos 

ativos no CRP-12. Principalmente para enfrentarmos este momento de enfraquecimento das políticas 

públicas e de retirada de direitos conquistados com muita luta sindical que atingirá  todas/os 

trabalhadoras/res e as/os psicólogas/os  também em seus diferentes locais de trabalho.  

O sindicato fortalecido garante a defesa dos seus direitos como trabalhador/a com vínculo 

público e/ou privado assim como dos autônomos, para que os mesmos possam ter melhores 

condições e relações de trabalho, um salário/remuneração digna e decente e uma jornada de 

trabalho de 30horas a ser conquistada para a categoria. 

A Diretoria do Sindicato tem trabalhado para que a categoria possa acessar o  sindicato com 

menores custos  concedendo descontos e, além disso, buscado benefícios  para seus filiados tais 

como Plano de Saúde da UNIMED, descontos em cursos de Pós Graduação ( IPOG, CESUSC) entre 

outros. Temos muito a realizar e fazer pela nossa categoria. Junte-se a nossa luta! 

Por isso, convidamos você colega a se aproximar de nosso sindicato e fazer sua filiação 

mediante o preenchimento da Ficha de Filiação que disponibilizamos em nosso site 

www.sinpsisc.org.br   ou peça por e-mail: comunicacao@sinpsisc.org.br 
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Confira os valores da 

Anuidade Associativa de 

2017 (R$165,00) e os 

descontos concedidos: Até 

31/01/2017, desconto de 

25% fica R$123,75 (cento e 

vinte e três reais e setenta e 

cinco centavos), entre 

fevereiro e março, 

desconto de 20% fica R$ 

132,00(cento e trinta e dois 

reais) e de abril a julho 

desconto de 10%, ficar 

R$148,50( cento e quarenta 

e oito reais e cinquenta 

centavos.  

IMPORTANTE: Se 

você se filiar até o dia 20 de 

janeiro de 2017 poderá 

2

participar da Assembleia 

Geral que será convocada 

pelo sindicato (entre 

20/01/17 e 21/02/17) com 

objetivo de eleger 

delegados e aprovar teses 

para o Congresso 

Nacional da Federação 

Nacional dos Psicólogos – 

FENAPSI que acontecerá 

em 07, 08 e 09 de abril de 

2017. A FENAPSI é nossa 

entidade sindical nacional. 

Venha contribuir com o 

debate sobre o movimento 

sindical, a conjuntura atual, 

a valorização/precarização 

do trabalho dos psicólogos 

nos diferentes campos de 

atuação. 

VALORES 2017 
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BENEFÍCIOS DO SINPSI-SC PARA SEUS FILIADOS 

IPOG – Curso Pós em Avaliação Psicológica 

Turma de Chapecó Sorteio de duas bolsas para os psicólogos filiados 

Atenção, Psicólogos de CHAPECÓ e região:  
 
O IPOG – Instituto de Pós-Graduação, confirma a inauguração da 1ª turma em Chapecó da 
Especialização que é sucesso no País com mais de 30 turmas inauguradas - AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA – curso em parceria com a Vetor Editora. 
Certificações: Além do título de Especialista o aluno terá a formação completa nos testes: 
Método de Rorschach Sistema Compreensivo, Pirâmides Coloridas de Pfister e HumanGuide 
(dentre outros). 
 
Cadastre e receba mais informações: http://migre.me/tvtm3 
WhatsApp (62) 98106-1212 / 48-98845-7576 
Desconto de até R$ 3.120,00( Três Mil, Cento e Vinte Reais) para profissionais Associados / 
Registrados ao SinPsi-SC 

CESUSC 

Curso de Pós-Graduação em Psicologia Hospitalar – Desconto de  20% para os filiados 
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Capacitação no Z-Teste Coletivo e Individual  

Local: Avaliar - São José 

Data: 10, 11 e 12 de fevereiro 

Horário: Sexta 14:00 às 22:00 

              Sábado 08:30 às 17:30 

              Domingo 08:30 às 17:30 

Ministrante: Prof. Dr. Cícero E. Vaz (Autor do Teste) 

Investimento: Entrada + 3 Vezes de R$  x 180,00 (R$ 720,00) ou 10% de desconto à vista 

Curso + Manual:  Entrada + 3 Vezes de R$  x 225,00 (R$ 900,00) ou 10% de desconto à vista 

Estudantes de Psicologia e Psicólogos filiados no SinPsi-SC tem 30% de desconto: R$ 504,00 (opção 
sem manual) 

Inscrições: curso@avaliarpsicologia.com.br 

Tel: (48) 3035-6456 

PLANO DE SAÚDE UNIMED 

Tabela com melhores valores do mercado, confira diretamente na IBBCA ou em nosso site.  

CONFIRA VALORES EM NOSSO SITE!!!! 


