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Mim o dia 27 de agosto comemoramos o Dia do Psicólogo. Para mar
car a data, o Conselho Regional de Psicologia preparou uma série de 
eventos no Estado de São Paulo. 

As ações foram planejadas buscando convidar o interlocutor a refletir so
bre o papel da Psicologia e do psicólogo na sociedade, cuja atuação é 
cada vez mais ampla. Ele está nas áreas jurídica. Escolar e Educacional, 
Social, Organizacional, do Trabalho, do Esporte, do Trânsito, na Clínica 
e na Saúde, dentre outras. Atua no âmbito da Psicopedagogia, da Psi
comotricidade, da Neuropsicologia e da Assistência Social e ainda nas 
comunidades, nas instituições, nas ONGs. Fomenta discussões relativas 
aos Direitos Humanos e das Crianças e dos Adolescentes, a Sexualidade 
e Género e a Comunicação e Mídia... 

Não é exagero afirmar que onde for necessária a intermediação de um pro
fissional que possa levarão bem-estar psíquico das pessoas, individual ou 
coletivamente, lá estará um psicólogo pronto para dar sua contribuição. 

Neste ano, a comemoração terá a pré-estreia do documentário produzi
do pelo Projeto Memória da Psicologia em São Paulo sobre a Psicologia 
Organizacional e do Trabalho. Haverá o lançamento das cartilhas da série 
Comunicação Popular CRP SP, nas áreas do Direito da Criança e do Ado
lescente e da Psicologia e sua interface com a Assistência Social. Estão 
programados ainda um debate e o lançamento do livro Psicologia e Povos 
Indígenas, editado pelo próprio Conselho. 

O CRP também estreará o seu novo portal na internet, mais interativo, com 
navegação amigável e maior facilidade de acesso aos diversos conteúdos. 

Assim homenageamos os psicólogos no seu dia e convidamos a todos 
para também refletirem conosco sua profissão. 

Parabéns! 

27 DE AGOSTO 

Caro psicólogo, o processo eleitoral que elegerá a Diretoria e Conselheiros para 

os Conselhos Regionais e a Consulta Nacional do Conselho Federal de Psicologia 

para o triénio 2010/2013 serão realizados no dia 27 de agosto, das 8h às 2oh. 

A participação democrática fortalece a categoria. Mantenha-se informado e 

compareça às urnas! 

Eventos Dia do Psicólogo | São Paulo 
17 £l@ agosto de 2010 (terça-felra 
i8h30 Recepção 
i9h Mesa-redonda "A prestação de serviços de Psicologia à 

luz do Código de Defesa do Consumidor" 

18 de Agosto de 20101 quarta-feira 
i8h30 Recepção 
i9h Pré-estreia do documentário Uma liistória da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho 

19 de Agosto de 2010 j qulnta~f@ira 
ish Recepção 
i5h30 Exposição e debate "Psicologia e Povos Indígenas", com 

lideranças indígenas, o antropólogo Rinaldo Sérgio Vieira 
Arruda e o psicólogo Odair Furtado 

i/h Lançamento do livro Psicologia e Povos Indígenas 

23 de Agosto de 20101 segunda-feíra 
i8h30 Recepção 
igh às 22h Lançamento das cartilhas da série Comunicação Popular 

CRP SP: A psicologia e sua interface com os direitos das 
crianças e dos adolescentes e A psicologia e sua interface 
com a assistência social. 

Inscrições www.crpsp.org.br 

Informações Departamento de Eventos do CRP SP 
Tel.: 3061-9494, ramais 111,137,151 e 317 
E-mail: event0s02@crpsp.0rg.br 

Estacionamento Car Park, Rua Cardeal Arcoverde, 201, 

jardim América, São Paulo, SP. Para obter o 

desconto, retire o selo na recepção do CRP SR 

24 DE AGOSTO 

o CRP SP inaugura na cidade de Sorocaba sua nona subsede. Será no dia 24 de 

agosto de 2010, terça-feira, a partir das i8h30. Endereço: Av. Armando Salles de 

Oliveira, 189, Vila Trujillo. 


