
50 anos 

do Serviço Social

no Poder Judicário

de Santa Catarina Agradecemos a sua
presença!

Gestão Identidade Coletiva
2019-2022

Encontro Anual
ACASPJ 

18 a 20 de novembro de
2022

 
Paraíso Palace Hotel

Canasvieiras
Florianópolis / SC

Seja bem-vinda(o)! 

É com grande satisfação que
recebemos você para a
continuidade do nosso evento
comemorativo dos 50 anos do
Serviço Social no Poder
Judiciário de Santa Catarina. 

A realização deste evento vai
muito além de um encontro
de confraternização.

Este é um momento de
reflexão, reconhecimento e
valorização do caminho
percorrido pelas(os)
profissionais que nos
antecederam e que
demonstraram, ao longo dos
anos, a relevância da nossa
profissão no ambiente
jurídico. 
 



Programação

18 de novembro de 2022  

14:00 - Check-in  

19:30 - Lançamento de livros  

20:30 às 22:00 - Jantar
Bebidas inclusas: água, suco,
refrigerante, cerveja e vinho 

19 de novembro de 2022  

7:00 às 9:00 - Café da manhã
 
10:00 às 13:00 – Assembleia
Ordinária ACASPJ 
Primeira chamada às 10:00 e
segunda chamada às 10:15 

13:00 às 14:30 - Almoço
Bebidas inclusas: água, suco e
refrigerante 

15:00 - Terapias Integrativas*
Mara Minetto – A contribuição
das terapias integrativas e a
saúde mental do trabalhador
15:30 - Oficinas 
1. Isolda Tobim: Iniciação a
Meditação
2. Tania Mara Minetto: Cura
Arcturiana e terapia com
Códigos Quânticos (Gravoboy)
16:30 - Atividade Coletiva
Reiki com Meditação guiada
Isolda Tobin e Tania Mara
Minetto

17:30 - Encerramento com
depoimento e trocas de
experiências
*Traga seu tapete de ioga, manta
ou almofada

20 de novembro de 2022  

8:00 às 10:00 - Café da manhã
 
11:00 às 12:00 - Check-out 

19:00 às 21:00 - Jantar 
Bebidas inclusas: água, suco,
refrigerante, cerveja e vinho
 
21:00 às 02:00 - Baile dourado
Os 50 anos do Serviço Social
no Poder Judiciário de Santa
Catarina 
Quiosque de drinks

Durante o evento, haverá um espaço
para a exposição de produções
manuais, artísticas, culturais. 
Colegas interessados, entrem em
contato conosco.


