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Natal, 27 de junho de 2019.  

 
 
Ao Conselho Federal de Psicologia 
Nesta  
 

Prezado(a) Sr(a). Presidente, 

 

Temos a honra de comunicar que durante os dias 12, 13 e 14 de setembro deste ano, Natal 

sediará o XVII CBSH - Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana, com tema central 

“Sexualidade: O saber que liberta”. O evento, já consolidado nacionalmente, é uma promoção da 

Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana – SBRASH. 

Os médicos e operadores da Saúde, bem como psicólogos, assistentes sociais, educadores 

e até operadores do Direito, são partícipes importantes e mais que necessários na construção efetiva 

da qualificação das suas atividades, face aos conhecimentos multidisciplinares que abrangidos pelo 

tema sexualidade. Nessa perspectiva, a presença dos membros deste Conselho é de fundamental 

interesse social, pois poderão contribuir em muito com as discussões acerca dos temas, qualificando 

os debates que serão empreendidos. 

Entretanto, os desafios para a realização de um congresso dessa envergadura demandam a 

busca pelos apoios institucionais e públicos, fundamentais para que o evento se concretize. Assim 

sendo, viemos solicitar o apoio desta valorosa entidade, através da aquisição de inscrições para o 

evento, ou simplesmente a divulgação através de seus canais de comunicação junto aos associados 

- cujo conteúdo e peças prontas podem ser combinadas com a nossa agência organizadora - Verbo 

Eventos (xviicbsh@sbrash.org.br). 

 
Dessa forma, pedimos sua especial atenção para atender o pleito ora formulado. Em 

contrapartida, haverá a devida divulgação positiva da Instituição quanto ao apoio concedido. Sem 

mais para o momento, apresentamos votos de profunda admiração e respeito, na expectativa de uma 

resposta positiva. 

Atenciosamente,  

  

                        

                         Raquel Simone Varaschin                            Cristina Hahn 

                           Presidente da SBRASH                      Presidente do XVII CBSH  
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