


Inscrições:
Preencha a ficha de inscrição e anexe fotocópia da carteira de 
identidade (RG) e uma fotografia de 20X30 cm da obra a ser 
inscrita. No caso de texto/poesia, anexe cópia em documento 
do WORD com no máximo duas páginas (Fonte Arial 10).
A inscrição também pode ser feita pela internet no endere-
ço do site do CRP SP  (www.crpsp.org.br), anexando-se a a 
imagem da obra em  formato JPG (72 dpi)  20X30 cm. Incluir a 
imagem do RG do artista para envio eletrônico.
Nas inscrições por terceiros, enviar fotocópia da identidade de 
ambos mais a carta de autorização do artista.

Cronograma:
Lançamento do IV prêmio no auditório do CRP SP. 

21 de junho  
Abertura das inscrições. 

10 de outubro
Prazo final para encaminhamento dos trabalhos 

Novembro/2006
Divulgação dos trabalhos classificados

Dezembro/2006
Exposição das obras selecionadas.
Local e data a definir.
Regulamento e fichas de inscrição:
Disponíveis no CRP SP (sede e subsedes) e site PSI / CRP SP  
www.crpsp.org.br 

Realização	 	 	 Apoio

Subsedes	CRP	SP
Assis, (18) 3322.6224, 3322.3932; email assis@crpsp.org.br 
Bauru, (14) 3223.3147 – 3223.6020; email bauru@crpsp.org.br
Campinas, (19) 3243.7877 – 3241.8516; email campinas@crpsp.org.br
Grande ABC, (11) 4436.4000; fax 4427 6847; email crpsta@crpsp.org.br
Ribeirão Preto, (16) 3620.1377, 3913.4445; email ribeirao@crpsp.org.br
Santos, (13) 3235.2324, 3235.2441; email crpsto@zaz.com.br
S. J. do Rio Preto, (17) 3235.2883, 3235.5047; crpsjrp@terra.com.br
Vale do Paraíba/Lit. Norte, (12) 3631.1315; email taubate@crpsp.org.br

Sede	
Rua Arruda Alvim, 89, Jardim América 
cep 05410.020, São Paulo, SP
Tel. (11) 3061 9494 (ramal 129 ou 317) Fax (11) 3063 3948
www.crpsp.org.br
eventos@crpsp.org.br

Ficha	de	Inscrição
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)
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Cidade 
CEP
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e-m
ail

 A
ssociação à qual está vinculado

Instituição de saúde à qual está vinculado

N
om

e da obra

D
ata de realização

Técnica utilizada

Tam
anho (em

 centím
etros)

O
utros dados da obra

Inscrição realizada por

Preencha esta ficha e anexe a ela xerox da carteira de identidade (RG
) e um

a fotografia 20
×30

 cm
 da obra 

plástica. N
as inscrições por terceiros, xerox da identidade de am

bos, m
ais carta de autorização do autor.  

Envie até 10 de outubro de 2006
 para a sede do CRP SP.

Estão abertas as inscrições para o IV Prêmio 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.

O prêmio já tem alcance estadual, envolvendo a sede e sub-
sedes do CRP, entidades e serviços ligados à rede de assis-
tência em saúde mental e instituições formadoras.

Homenagear este sergipano que viveu cinco décadas como 
interno, diagnosticado como esquizofrênico, na Colônia Ju-
liano Moreira, em Jacarépaguá – Rio de Janeiro. No início dos 
anos 60 trabalha como “faz tudo” em uma clínica pediátrica, 
onde mora isolado no sótão e desenvolve grande parte de 
sua produção artística. Em 1969 volta para Colônia onde fica 
até a sua morte em 1989. 

 Esse histórico pessoal mostra que mesmo em condições 
adversas, ele pôde demonstrar, com sua arte, a capacida-
de criadora do ser humano. E esse também é o objetivo do 
concurso.  
Sua obra foi descoberta e difundida a partir do início da déca-
da de 80, ganhando repercussão internacional. Em dezembro 
de 2006 se realizará a mostra das obras vencedoras, em suas 
4 categorias.

Local e data sujeitos a confirmação. 

Quem	pode	participar:
Artistas usuários  de serviços de saúde mental de todo o 
Estado de São Paulo, cada um com até duas obras em cada 
categoria. Trabalhos inscritos em edições anteriores do Prê-
mio não serão aceitos.

Categorias	de	Inscrição:	
1- Esculturas/instalações
2- Pinturas e artes plásticas em geral
3- Fotografias/imagens
4- Poesias/ textos.

Premiação:
Os três primeiros colocados em cada categoria receberão os 
seguintes valores em dinheiro:
• 1º lugar: R$ 1.500,00
• 2º lugar: R$ 1.000,00
• 3º lugar: R$  500,00

Os demais colocados, até o 10º lugar, receberão certificado de 
Menção Honrosa.


