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REGISTRO DE ATIVIDADE

DATA: 23/03/2020

RESPONSÁVEL/RELATOR: Nádia

PARTICIPANTES: Alexandre, Aline, Belisa, Dalmara, Nádia e Roberta

PRÓXIMA REUNIÃO: a definir 

PAUTAS 
- Divulgação Portaria 10/2020, sobre o funcionamento CRPRS
- Criação de Página no site com informações COVID 19
- Cards Recomendação para profissionais de Psicologia diante da pandemia do 
Coronavírus – Covid 19 (áreas de atuação) 
- Assessoria de imprensa
- Publicação de notícias no site
- Envio de mensagens no Fala CRP
- Correção matéria ZH
- Compilação de dicas
- Publicação de artigo na Zero Hora
- Nota técnica sobre atendimento on-line 
- Pagamento de boleto facebook para impulsionamento de posts
- Pagamento de anuidade
- Nota Comissão Estadual de Direitos Humanos
- Vídeo com orientações do CFP   
PRÓXIMAS PAUTAS
- 

PAUTA: Portaria funcionamento CRPRS

ENCAMINHAMENTO: Conforme solicitado por Maurício, Nádia pautou a divulgação da
nova  Portaria 10/2020, de 20/03, que estabelece medidas administrativas temporárias
para prevenir contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), como o teletrabalho como o
regime de trabalho no âmbito do CRPRS, no período de 23 de março a 17 de abril de
2020. 
Roberta informa que estagiários não trabalharão no período. 
Portaria será divulgada no site, como notícia.

PAUTA: Criação de Página no site com informações COVID 19

ENCAMINHAMENTO: Belisa informa que já foi criada a página http://crprs.org.br/covid-
19-1 , que agregará todas as informações publicadas no site sobre a temática.
Abaixo da imagem de capa da página, será incluído texto informando o funcionamento
do CRPRS, conforme disposto na Portaria 10/2020.

https://drive.google.com/drive/folders/1YfNEa17iJChqw19t6Dlr_KAYwjD7ybeU?usp=sharing
http://crprs.org.br/covid-19-1
http://crprs.org.br/covid-19-1


Abaixo, haverá links para as editorias: Notícias; Orientações do Sistema Conselhos 
às/aos psicólogas/os; Prevenção. 
Abaixo dos links será incorporado o vídeo do CFP A Psicologia diante do Coronavírus 
(https://www.facebook.com/watch/?v=215096039597354 ).
Serão cridas tags para cada uma das editorias e todo conteúdo publicado terá sua tag
correspondente para que, dessa forma, a atualização da página seja automática. A tag
genérica Covid-19 seguirá sendo usada em todo conteúdo publicado. 
Alexandre brifará agência de publicidade para que crie imagens para o conteúdo da
editoria Prevenção e selos para cada uma das editorias.

PAUTA: Cards Recomendação para profissionais de Psicologia diante da pandemia
do Coronavírus – Covid 19 (9 áreas de atuação)

ENCAMINHAMENTO: Belisa criará novas versões dos cards com cores diferentes, e
alguns  elementos  unificadores.  Terão  logos  do  CRPRS  e  do  Sistema  Conselhos
(https://site.cfp.org.br/logotipo/).  Os  cards  serão  postados  nas  redes  separadamente.
Aline fará uma notícia no site contendo um texto introdutório e incluirá todas as imagens
com  os  respectivos  links.         
Todas as publicações conterão o endereço http://crprs.org.br/covid-19-1.

PAUTA: Assessoria de imprensa

ENCAMINHAMENTO: Alexandre se encarregará da assessoria de imprensa no período.
Contatos que forem feitos para o celular geral do setor serão direcionados a ele.

PAUTA: Publicação de notícias no site

ENCAMINHAMENTO: Hoje, 23/03, serão priorizadas as publicações:
- portaria sobre o funcionamento do CRP
- postos de vacinação em Porto Alegre
Amanhã será publicado material Orientações para favelas e periferias 
(https://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7o%CC%83es-
para-favelas-e-periferias.pdf )

PAUTA: Envio de mensagens no Fala CRP

ENCAMINHAMENTO: Hoje, 23/03, serão priorizados os envios de mensagens sobre:
- 01 card com recomendação para atuação em uma das áreas, direcionando para 
http://crprs.org.br/covid-19-1
- postos de vacinação em Porto Alegre. Se houver arte da prefeitura será utilizada a 
mesma.

PAUTA: Compilação de dicas

ENCAMINHAMENTO:  Aline  informa  que  fez  a  compilação  de  dicas  e  enviou  para
Roberta e Alexandre. Alexandre contatará agência para brifá-los na criação de layouts.

PAUTA: Correção matéria ZH

https://site.cfp.org.br/logotipo/
https://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7o%CC%83es-para-favelas-e-periferias.pdf
https://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Orientac%CC%A7o%CC%83es-para-favelas-e-periferias.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=215096039597354
http://crprs.org.br/covid-19-1
http://crprs.org.br/covid-19-1


ENCAMINHAMENTO:  Roberta  solicita  que  sejam  corrigidas  as  credenciais  a  ela
atribuídas na matéria da Zero Hora. Aline fará o contato. 

PAUTA: Publicação de artigo na Zero Hora

ENCAMINHAMENTO: Alexandre sugere que Presidenta Ana Luiza escreva artigo (até
2300  caracteres)  a  ser  publicado  na  ZH  com  conteúdo  técnico.  
Roberta pautará em Diretoria.
Belisa enviará foto de Ana Luiza para Alexandre.

PAUTA: Nota técnica sobre atendimento on-line 

ENCAMINHAMENTO: Alexandre brifará agência para que sejam criadas imagens para
cada um dos 7 pontos da nota. Deverá ter o logo do CRPRS e do Sistema Conselhos
https://site.cfp.org.br/logotipo/.
Material será disponibilizado em um pdf com todas as imagens para ser baixado e cada
imagem será trabalhada individualmente nas redes.

PAUTA: Pagamento de boleto facebook para impulsionamento de posts

ENCAMINHAMENTO: Após Belisa gerar boleto no site do Facebook para aquisição de 
créditos e encaminhar para pagamento da agência de publicidade, Alexandre informa 
que recebeu da agência uma autorização de serviço incluindo, além do valor do boleto 
emitido pelo Facebook, o que seria correspondente à comissão da agência por aquisição 
de mídia. 
Como esse procedimento difere dos anteriores e exigiria a apresentação de notas fiscais 
do serviço e da comissão, Alexandre verificará com Maurício se o pagamento pode ser 
feito. 
Belisa verificará se facebook passou a emitir nota fiscal. 

PAUTA: Pagamento de anuidade

ENCAMINHAMENTO: Roberta informa que CFP emitirá uma nota informando a 
prorrogação dos prazos para pagamento da anuidade em cota única e parcelada. Sugerirá
no grupo de Comunicação do CFP que eles produzam uma arte a ser usada por todos os 
regionais. Será feita notícia com os novos prazos e atualizado o banner do site.

PAUTA: Nota Comissão Estadual de Direitos Humanos 

ENCAMINHAMENTO: conselheira Cristina solicitou a publicação da nota 
(https://cedhrs.wordpress.com/2020/03/19/a-rede-nacional-de-conselhos-de-direitos-
humanos-recomendam-medidas-a-respeito-da-pandemia-de-covid-19/ ). Roberta 
encaminhará a arte pronta. 

PAUTA: Vídeo do CFP A Psicologia diante do Coronavírus.

ENCAMINHAMENTO: Belisa informa que o vídeo é muito longo para ser enviado pelo 

https://cedhrs.wordpress.com/2020/03/19/a-rede-nacional-de-conselhos-de-direitos-humanos-recomendam-medidas-a-respeito-da-pandemia-de-covid-19/
https://cedhrs.wordpress.com/2020/03/19/a-rede-nacional-de-conselhos-de-direitos-humanos-recomendam-medidas-a-respeito-da-pandemia-de-covid-19/
https://site.cfp.org.br/logotipo/


Fala CRP. Assim, será enviado por mensagem e replicado nas redes sempre com o link 
original.  (https://www.facebook.com/watch/?v=215096039597354 )

https://www.facebook.com/watch/?v=215096039597354

