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19(130 Apresentação do Grupo de Dança
Cia Ingoma
A Cia INGOMA de dançadores nasceu em 1998 em meio
às oficinas culturais do Clube do Basaglia, em parceria
com a Secretaria do Estado da Cultura e a Associação Franco Basaglia (AFB). É formada por um conjunto de pessoas
que acreditam na potência transformadora da arte e na
capacidade de criação dos sujeitos. Pessoas que se comprometeram a implantar um espaço de produção em dança/teatro/performance onde o suporte principal é o corpo e a referência é a arte contemporânea.
2ohoo Mesa Redonda
Tema: "Um outro mundo é possível"
Palestrantes
Florianita Coelho B. Campos
Coordenadora da Clínica de Psicologia da PUC-Campinas/
SP, Dra. em Saúde Coletiva e foi Coordenadora IWunicipal
de Saúde Mental de Campinas/SP de jan/01 a fev/04
Wanda Maria junqueira Aguiar
Professora Doutora Titular do Programa de Pós Graduação em Psicologia da Educação da PUC/SP e Conselheira
Presidente do CRP/SP
Paulo Duarte de Carvalho Amarante
Médico psiquiatra e sanitarista. Mestre em Medicina Social pelo IMS/UERj e de Doutor em Saúde Pública pela
ENSP/FIOCRUZ. Professor do Mestrado e Doutorado em
Saúde Mental, Coordenador do Curso de Especialização
em Saúde Mental da ENSP/FIOCRUZ.
Mônica Lencione
Vencedora da 2^ Edição do Prémio Arthur Bispo do Rosário
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Apresentação do Coral Cénico
Cidadãos Cantantes
O Coral Cénico Cidadãos Cantantes, há 13 anos vem reunindo semanalmente no Centro Cultural São Paulo, em
ensaios abertos, aproximadamente 50 coralistas entre,
donas de casa, usuários de serviços de saúde mental,
familiares, estudantes, desempregados, músicos, profissionais de arte e de saúde, e pessoas em geral interessadas em arte.
Com um repertório de canções da MPB, regionais e canções de autoria de membros do grupo, canta para espantar os males da segregação e encantar com arte e criatividade àqueles que ainda se emocionam com a liberdade, a
poesia, o respeito e a multiplicidade da vida, afinal "Cada
homem carrega sozinho, a Casa da Humanidade" como diz
Tom Zé.
A proposta do Coral é a heterogeneidade, pois acreditase que a partir do convívio com e na diferença, trilha-se o
caminho da inclusão social, apontando para a necessidade de um novo paradigma de saúde, de estética e arte.
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22hoo Confraternização
Informações e Inscrições:
Departamento de Eventos CRP SP
Tel.: (11) 3061-9494 ramal 129 e 151
E-mail: infoeventos@crp5p.org.br
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Conselho Regional
de Psicologia SP
Rua Arruda Alvim, 89, Jardim América
cep 05410-020, São Paulo SP

tel (11) 3061 9494, fax 3061 0306
site www.crpsp.org.br
e-mail inf0@crp5p.0rg.br

