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Realização

Conselho Regional
de Psicologia SP
Subsedes CRP SP
Assis, (18) 3322.6224, 3322.3932; email assis@crpsp.org.br
Bauru, (14) 3223.3147 - 3223.6020; email crpbauru@techno.com.br
Campinas, (19) 3243.7877 - 3241.8516; email campinas@crpsp.org.br
Grande ABC, (11) 4436.4000; fax 4427 6847; email crpsta@zaz.com.br
Ribeirão Preto, (16) 620.1377, 623 5658; email ribeirao@crpsp.org.br
Santos, (13) 3235.2324, 3235.2441; email crpsto@zaz.com.br
S. j. do Rio Preto, (17) 235.2883, 235.5047; crpsjrp@zaz.com.br
Vale do Paraíba/Lit. Norte, (12) 3631.1315; email taubate@crpsp.org.br
Sede
Rua Arruda Alvim, 89, Jardim América
cep 05419.020, São Paulo, SP
Tel. (11) 3061.9494 Fax (11) 3061.0306
www.crpsp.org.br
info@crpsp.org.br

E

stão abertas as inscrições para o
32 Prémio Arthur Bispo do Rosário,
concurso criado por entidades
vinculadas à área de saúde mental
de São Paulo com o objetivo de
valorizar e divulgar trabalhos de artistas
usuários dos serviços de saúde mental. No
primeiro ano, tivemos mais de cem obras
inscritas na modalidade artes plásticas; na
segunda edição, em 2 0 0 0 - quando
aconteceu integrado à Mostra Nacional de
Práticas em Psicologia - as inscrições foram
abertas a participantes de todo o Brasil, em
três categorias: artes plásticas, fotografia e
poesia.
Em 2 0 0 4 , o Prémio volta a ocorrer
apenas no âmbito do Estado de São Paulo e
nas modalidades de esculturas, fotografias,
poesias e pinturas. Como ocorreu nas
edições anteriores, estaremos certamente
revelando ã sociedade obras de valor, que
têm permanecido marginalizadas. O Prémio
homenageia o sergipano Arthur Bispo do
Rosário, que viveu por cinco décadas como
interno da Colónia Juliano Moreira, em
Jacarepaguá, Rio, diagnosticado com
esquizofrénico; descoberta no início dos
anos 8 0 , sua obra ganhou repercussão
internacional e foi uma das áreas mais
visitadas no segmento Imagens do
Inconsciente, da Mostra Brasil 5 0 0 Anos
ocorrida no ano passado.
Os resultados deste 3 - Prémio Arthur
Bispo do Rosário serão divulgados em
evento a ser realizado no mês de agosto,
com data e local à confirmar.

Quem pode participar:
Artistas usuários de serviços de saúde
mental de todo o Brasil, cada um com até
duas obras em cada categoria. Trabalhos
que já concorreram ao Prémio não podem
ser reinscritos.

Ficha de Inscrição
Podem ser inscritas:
Artes plásticas em geral (esculturas,
fotografias, poesias e pinturas)

Nome do artista

Carteira de identidade (RG)

VI

Premiação:
Os três primeiros colocados em cada
categoria receberão os seguintes valores
em dinheiro:
123-

lugar: R$
lugar: R$
lugar: R$

Endereço

Cidade

CEP

1.500,00
1.000,00
500,00

Os demais, até a 1 2 - colocação, receberão
Certificados de Menção Honrosa.
Todos os inscritos receberão Certificados
de Participação.

Telefone

Associação à qual está vinculado

Informações e Inscrições:
Departamento de Eventos CRP SP
Tel.: (11) 3 0 6 1 . 9 4 9 4 ramal 1 2 9 e 151
E-mail: infoeventos@crpsp.org.br

Instituição de saúde à qual está vinculado

Nome da obra

Como se inscrever:
Preencha a Ficha de Inscrição e anexe a ela
xerox da carteira de identidade (RG) e uma
fotografia 2 0 x 3 0 cm da obra plástica.
Também pode ser feita pela Internet no
endereço do site PSl/CRP SP
(www.crpsp.org.br), anexando imagem da
obra (tamanho 2 0 x 3 0 cm, formato JPG, 7 2
dpi) e do RG digitalizados. Nas inscrições
por terceiros, xerox da identidade de ambos,
mais carta de autorização do autor.

Data de realização

Técnica utilizada

Tamanho (em centímetros)

Outros dados da obra

Prazo final para inscrições:
3 de julho de 2 0 0 4 .

Inscrição realizada por

Regulamento e fichas de inscrição:
Disponíveis no CRP SP (sede e subsedes) e
site do PSl/CRP SP (www.crpsp.org.br).

Preencha esta ficha e anexe a ela xerox da carteira de identidade (RG) e uma fotografia 20x30 cm da obra
plástica. Nas inscrições por terceiros, xerox da identidade de ambos, mais carta de autorização do autor.
Envie até 3 de julho de 2004 para a sede ou para as subsedes do CRP SP
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