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27 dc Agosto - Dia do Psicólogo 
"O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: 

esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois 
desinquieta. O que ela quer da gente é coragem". 

Guimarães Rosa 

TEL: (12) 3631-1315 CONFIRME SUA PRESENÇA !! 
e-mail: taubate@crpsp.org.br LOCAL: Subsede - Rua Nancy Guisard, 25 

Eventos Gratuitos Centro - Taubaté/SP 
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"A Subsede Vale do Paraíba e Litoral Norte do 

JACAREI - 26 /os/2008 - (Terça-Felra 

Filme: "Tapete Vermelho" 
Quinzinho (Matheus Nachtergaele) tem uma promessa a cumprir: 
levar seu filho, Neco (Vinícius Miranda), à cidade para assistir a 
um filme do Mazzaropi. Eles moram num pequeno sítio no 
interior de São Paulo. Nessa verdadeira odisseia por cidades do 
interior paulista, ele também leva sua esposa Zulmira 
(Gorete Milagres), que parte a contragosto, e o burro Policarpo. 
Na jornada, eles encontram peculiaridades regionais e passam 
por situações mágicas, relacionadas à crendice popular. 

Horário: 19h00às 22h00 
Local: Fundação Cultural de Jacarehy - Sala Mário Lago 
End.: Rua José Cristóvão Arouca, 44 - Centro - Jacarei - SP 

Convidados: Elda Dunley - Psicóloga formada em 1983, 
Psicoterapeuta, Especialização em Clínica e Hospitalar 
Atualmente Coordenadora dos Projetos da OSCIP A TAIADA de 
Caçapava, Presidente da Comissão de Orientação e 
Fiscalização e membro fundadora do Subnúcleo de Saúde 
Suplementar do CRPSP. 

Carlos Bueno Guedes - Poeta, crítico literário, diretor e ator 
teatral, palestrante na área de literatura, cinema e criação 
literária, participante do Projeto Caravana do Cinema 
Brasileiro 2008 do Ministério da Educação e Cultura. 
Tem atuado no Mapa Cultural Paulista na área seletiva. 
Funcionário da Fundação Cultural, ocupou o cargo de diretor e 
gerente de coordenação cultural. 

M 
008 - (Quarta-Feira) 

Filme: "Tapete Vermelho" 

Horário: 19h00às 22hOO 
Local: CRP06 - Subsede Vale do Paraíba e Litoral Norte 
End.: R. Nancy Guisard, 25 - Centro - Taubaté - SP 

Convidados: Luiz Otávio de Santi - Cineasta; Mestre em 
Comunicação e Semiótica pela PUC/SP; Professor Adjunto no 
Curso de Cinema da FAAP/SP e no Curso de Filosofia na 
Faculdade Dehoniana de Taubaté; Autor do livro "Uma voz no 
cinema"; Dirigiu e roterizou o documentário "Mazzaropi, o 
Cineasta das Plateias" em 2002. o curta "Quando ela Passa" 
em 2001, e Mazzaropi, Feição e Prosa, 2008 entre outros. 

Maria Ermínia Ciiiberti 
Psicóloga, especialista em saúde pública. Trabalha na saúde 
pública desde 1991. Coordenadora do núcleo de saúde do 
CRP 06. 

CRP/06 realizará uma semana de Vídeos Debates em comemoração ao Dia do Psicólogo. Participem!" 

GUARATINGUETÁ - 28/00/2008 - (Quinta-Feira) 

Filme: "Evi l: Raízes do Mal" 
Erik Ponti (Andreas Wilson) é um adolescente de 16 anos que tem uma 
vida em meio à violência. Acostumado a tratar todos com brutalidade, 
devido ao maus tratos de seu padastro, é expulso da escola onde 
estudava e transferido para Stjârnberg, um famoso colégio privado. 
Sabendo que pode ser sua última oportunidade, Eril< tenta mudar seu 
estilo de vida e enfrentar as novas opressões que começam a sofrer na 
nova escola. Indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. 

Horário: 19h00às 22hOO 
Local: Unimed de Guaratinguetá - Auditório da Unímed 
Av. JK de Oliveira, 831 - Campo do Galvão - Guaratinguetá - SP 

Convidado: Antonio Augusto Pinto Júnior - Professor Doutor do 
Centro Universitário Salesiano e Coordenador do Centro de referência 
da infância e Adolescência de Guaratinguetá. 

SAO JOSE DOS CAMPOS - 28/08/2008 
(Quinta-Feira) 

Tema: "Famílias atuais" 
Documentário: "Histórias de morar e demolições" 
Quatro famílias paulistanas estão de mudança. Suas casas foram 
vendidas para um incorporador imobiliário e serão demolidas. Para 
fixar as histórias guardadas sob esses tetos, os moradores resolvem 
registrar os objetos, cómodos e recantos preferidos, inicinado 
vidoegrafias domésticos ou contratando uma pequena empresa. 

Horário: 19h00 às 22hOO 
Local: Fundação Cultural Cassiano Ricardo 
(Espaço cultural Mário Covas) 
End.: Praça Afonso Pena, 29 - Centro/SJC 

Convidados: Helena Maria Cursino de Moura Hirye - Psicóloga clinicai, 
psicanalista. Mestre em psicologia clínica e doutoranda em psicologia , 
social pela PUC/SP. Membro do laboratório de psicanálise e 
sociedade (USP). 

André Costa - Formado em Cinema, Mestre em Arquitetura e 
Urbanismo pela FAU-USP, Professor universitário de Cinema e de 
Televisão na FAAP e da Pós-Graduação em Criação Visual e Multimídia 
da USJT. Educador e pesquisador em linguagens audiovisuais. 

disciplina, realizando uma reforma educacional em toda a 
comunidade. 

CARA GUATATUBA - 30/08/2008 - (Sábado). 

Filme: « Escritores da Liberdade" 
Erin Gruwell (Hilary Sv/ank) é uma jovem professora que leciona em 
uma pequena escola de um bairro periférico nos EUA. Por meios de 
relatos de guerra, ela ensina seus alunos os valors da tolerância e da 

Horário: 9h00 às 12hOO 
Local: Fundação Cultural de Caraguatatuba 
End.: Rua Santa Cruz, 396 - Centro - Caraguatatuba SP 

Convidada: Tereza Elizete - Psicóloga,psicanalista, doutora 
em Psicologia Clínica pela PUC-SP, professora e supervisora do 
Curso de Psicologia da Universidade de Taubaté, co-autora do 
livro "Famílias e Instituições: Enlaces possíveis"(2006). 

ABEP 

A Associado Brasileira de Ensino em Psicologia - ABEP e o 
Conselho Federal de Psicologia - CFP nos anos de 2008 e 
2009 pretendem promover reflexões sobre o Ensino de 
Psicologia para os Direitos Humanos. Este fato se dá por 
entenderem como importante garantir que as questões 
relativas aos direitos humanos sejam incorporadas na 
formação dos psicólogos como uma força motriz para a 
consolidação do compromisso social, que tem sido assumido 
pela Psicologia como ciência e profissão. 

Nesse sentido, em parceria com a Secretaria Especial de 
Direitos Humanos, acontecerão em todo o país Oficinas de 
Direitos Humanos com o objetivo de contribuir para a 
construção da garantia do direito dos psicólogos em 
formação e em aperi^eiçoamento discutirem e se co-
responsabilizarem pelas questões dos direitos humanos 
considerando os vários cenários e âmbitos em que atuam. 

Participem também! 
7 de agosto às 9h00 

"DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE DIREITOS 
HUMANOS NOS ESPAÇOS EDUCATIVOS E OS DESAFIOS 

PARA A PSICOLOGIA". 
Auditório da Subsede do CRP, Taubaté. 

21 de agosto às 9h00 

"EDUCAÇÃO PARA OS DIREITOS HUMANOS E AS 
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA: 

DESTAQUES REGIONAIS". 
Universidade Salesiana - UNISAL, Lorena e Auditório da 

Subsede do CRP, Taubaté. 
Núcleo ABEP Vale do Paraíba 

Çl^ CRP SP 


