o CRP SP - Subsede de Campinas convida:
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Especial

Programação dos eventos comemorativos aos 18 anos do ECA.
No dia 13 de julho de 2008, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90, que
representa um marco fundamental na afirmação da criança e do adolescente como sujeitos de
direitos, completa 18 anos de promulgação. Apesar da celebração da data, estamos conscientes
de que muito ainda precisa ser feito para que a lei seja plenamente efetivada. O CRP/06
continua, neste ano de 2008, a reafirmar sua luta pelos direitos humanos de crianças e
adolescentes e pela implementação de políticas públicas voltadas para a infância e juventude.
E, para isso, o apoio da sociedade é fundamental.

1.74.18.2246-4-DR/SPI
Conselho de Psicologia
CORREIOS

CONVERSANDO COM O PSICÓLOGO (A).

o impacto de experiências traumáticas coletivas: A atenção à criança e ao adolescente após
catástrofe naturais, desastres, guerras e situações de violência em massa.
Considerações: Yaya de Andrade
Psicóloga Clínica, com especialização em trauma, consultora em organizações governamentais,
clínica particular em Vancouver, Canadá.
Data: 16 de julho (quarta feira) às i5h
Local: Hotel Vila Rica - Rua Donato Paschoal, 100 - Pq. Itália - Campinas/SP
Inscrições: (19) 3243.7877
- VAGAS LIMITADAS - HAVERÁ ENTREGA DE CERTIFICADO

Realização
Ginselho Regional
de Psicologia SP

COMEMORAÇÃO AOS 18 ANOS DO ECA

EVENTOS GRATUITOS
VAGAS LIMITADAS
Informações
(*9) 3243-7877
camplnas@crpsp.org.br

Subsede de Campinas

Presença de palhaço, contadora de estórias, oficina de barangandãs, pintura de rosto.
Venha participar deste dia festivo!
Data: 19 de julho (sábado) das i2h às i5h
Local: Bosque do lequitibás - Rua Cel. Quirino, 02 - Bosque - Campinas/SP
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Apoio:

VIDEOCLUBE

filme: Ponte para Terabítia
EUA, 9i( min, 2007 - Direção: Gabor Csupo
Jess Aarons Qosh Hutcherson) sente-se um estranho na escola e até mesmo em sua família.
Durante todo o verão ele treinou para ser o garoto mais rápido da escola, mas seus planos são
ameaçados por Leslie Burke (AnnaSophia Robb), que vence uma corrida que deveria ser apenas
para garotos. Logo Jess e Leslie tornam-se grandes amigos e, juntos, criam o reino secreto de
Terabítia, um lugar mágico onde só é possível chegar se pendurando em uma velha corda,
que fica sobre um riacho perto de suas casas.
Considerações: Ora. Miriam Chnaiderman - CRP 06/603
Psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Mestrado
em Comunicação e Semiótica, PUC-SR Doutora em Artes pela ECA-USP Pós-doutorado no
Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Clínica da PUC-SP tendo como tema "A questão da identidade no mundo contemporâneo".
Data: 14 de agosto (quinta feira) às i9h
4250
Local: Hotel Vila Rica - Rua Donato Paschoal, 100 • Pq. Itália - Campinas/SP
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OMSaHO MMOTAL cos DSCITOS

ETIQUETAS PAIIA: Americana, Amparo, Araras,
Campinas.
Cosmópolis,
Hortolândia,
Indaiatuba,
Jaguariúna, Nova Odessa, Paulinia, Santa Bárbara d'Oeste,
Sumaré, Valiniios, Viniiedo ( 14 cidades)

