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m^Ê 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 levar ao 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! 

24 DE AGOSTO 
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sede de Sorocaba 

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! 

INFORMATIVO - DIA DO PSICÓLOGO 
SUBSEDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

1. A Comissão Gestora da Subsede do CRP/06 de São José do Rio Preto, parabeniza 
todos os psicólogos pelo dia 27 de agosto. 

Devido as eleições, não realizaremos atividade comemorativa ao Dia do Psicólogo, 
porém informamos que serão veiculados 03 outdoors, na AV. BADY BASSITT-COM 
RUA TIRADENTES - (Frente a Caixa - próximo ao centro), AV. JOSÉ MUNIA - COM 
RUA ABRÃO TOMÉ e AV. FRANCISCO CHAGAS - COM AV. JUSCELINO KUBITSCHEK 
DE OLIVEIRA-(Subindo para o Shopping). 

2. Adquirimos nova sala no Edifício Firenze (mesma localização da Subsede) onde será 
inaugurado em breve um auditório com capacidade para 80 pessoas. Tão logo a 
reforma seja concluída os profissionais serão convidados a conhecerem este novo 
espaço de discussão e aprimoramento das práticas da Psicologia em São José do 
Rio Preto. 

3. A Subsede, conta com um acervo de livros e DVD's de diversas áreas da Psicologia. 
Os profissionais interessados podem nos contatar e ter acesso para consulta e 
empréstimo desses materiais. 

4. Estão em andamento na Subsede os Grupos de Trabalho na Área da Assistência 
Social, Judiciário, Criança e Adolescente e Trânsito. Os profissionais interessados a 
ingressarem nesses grupos, podem procurar a Subsede e obterem informações 
sobre data e horário das reuniões. 

5. Inicíaram-se em 2010, as transmissões online da TV WEB, com atividades 
realizadas no CRP - SP e CFP - Brasília, Ex.: Assembleia Orçamentária (SP), 
Psicologia no Ensino Médio (SP), Debate Preparatório para o I Encontro Nacional 
de Psicólogos(as) Negros(as) e Pesquisadores sobre Relações Inter-raciais e 
Subjetividade no Brasil(SP) e Seminário Nacional de Assistência Social (CFP -
Brasília). Tais atividades possibilitam maior interação da categoria, a partir da 
projeção em todas as subsedes. Outros eventos serão transmitidos no decorrer 
deste ano. Prestigiem! 

A Subsede de São José do Rio Preto convida para a reunião que irál 
tratar da resolução CFP 09/2010 e o compromisso ético-politic 
da psicologia. 
Data 24/08 (terça-feira) 
Horário das 13h30 às 16li30 
L o c a i S u b s e d e do C R P / 0 6 S. J . R io P r e t 
Rua Coronel Spínola de Castro, 3360 - 2° andar BI. 
Por favor confirmar presença até o dia 20/08, através dos Fones 
(17)3235-2883/3235-5047 ou pelo e-mail: sjrpreto@crpsp.org.br 


