
FIQUE SABENDO! 
• No dia 29/03/2011 - Transmissão ONLINE da Assembleia Orçamentária do CRP SP 
• No dia 01/04/2011 - Transmissão ONLINE do evento "A atuação dos psicólogos nos serviços de 

acolhimento institucional para crianças e adolescentes" 
• No dia 07/04/2011 - Roda de Conversa para discutir a Resolução n.° 009/10 (Prática do Psicólogo no 

Sistema Prisional) 
• No dia 12/04/2011 - Roda de Conversa com os Psicólogos Coordenadores dos Serviços-Escolas e 

Coordenadores dos Cursos de Psicologia das Universidades 
• No "dia 14/04/2011 - Transmissão ONLINE do evento em Comemoração ao Dia de Luta pela Educação 

Inclusiva". 

Acompanhe nossa agenda de eventos pelo site: h t tp : / /www.crpsp.org.br 

"Cadastre seu e-mail para receber os Boletins In fo rmat ivo na Subsede. 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 
(16) 3620.1377 / RIBEIRAO@CRPSP.ORG.BR 

EVENTOS GRATUITOS 
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C/4 

Prémio Dr. Luis da Rocha Cerqueira 

A Subsede de Ribeirão Preto integra a comissão avaliadora do I Prémio Dr. Luis da Rocha Cerqueira, em comemoração 
ao Dia da Luta Antimanicomial. Esse prémio é uma iniciativa do Fórum Permanente de Discussão da Política de 
Atendimento em Saúde Mental, conforme Resolução n°. 111/2010, e a resolução 161/2011, que tem como objetivo o 
reconhecimento aos serviços criados no âmbito da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 
Será concedido a uma instituição de Saúde Mental da cidade que preencha os requisitos como: ações inovadoras de 
inclusão, promoção, participação e de reintegração junto a seus usuários. A premiação é simbólica, mas a iniciativa é um 
reconhecimento público aos trabalhos desenvolvidos em Saúde Mental, incentivando melhorias nas instituições para os 
próximos prémios. 

Data: 16 de maio de 2011 
Horár io : 15:00h 
Loca l : Câmara Municipal de Ribeirão Preto - Av. Geronimo Gonçalves, 1200 

Sarau: Caminhos de Expressão 

Venha se expressar e, através da arte, partilhar seus sentimentos, emoções e vivências. 

Data: 17 de maio de 2011 
Horár io : das 09:30h às 12:30h 
Loca l : UNIP de Ribeirão Preto - Av. Carlos Consoní, 10 

•vento Comemorativo ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial 

Venha participar de atividades artísticas que envolvem muita arte e loucura. 

Data: 18 de maio de 2011 
Horár io : das 08:30h às 11:30h 
Loca l : Praça XV - em frente ao teatro Pedro II 

Evento ONLINE "Roda de Conversa: Como temos cuidado da saúde mental da criança e do 
adolescente?" 

O Conselho Regional de Psicologia - SP realizará a "Roda de Conversa: Como temos cuidado da saúde mental da 
criança e do adolescente?". Esta atividade será realizada no auditório do CRP-SP, na Capital, c o m t ransm issão 
s imu l tânea e debates, via CRP WEB TV. 

Mediadora: 
Maria Costantini 

Debatedores : 
Luis Fernando de Oliveira Saraiva 
Maria Luiza Santa Cruz 
Décio de Castro Alves 

Data: 19 de maio de 2011 
Horár io : das 15:00h às 18:00h 
Pólo de T ransm issão : Subsede de Ribeirão Preto - Rua Thomaz Nogueira Gaia, 168 - Jd. América 

Rg-niOJARiTHUR^ 

Apresentação 
O prémio Arthur Bispo do Rosário chega em 2011 a sua sexta edição. O certame homenageia o sergipano que viveu 
cinco décadas como interno, diagnosticado como esquizofrénico, na Colónia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, Rio de 
Janeiro. No início dos anos 60, Bispo do Rosário trabalhoomo um "faz tudo" em uma clínica pediátrica, morando 
isolado no sótão, e desenvolveu grande parte de sua produção artística. Em 1969, voltou para a Colónia, onde ficou até 
sua morte, em 1989. 

O Prémio prevê se is ca tegor ias ar t ís t icas: Esculturas/instalações; Pinturas e ilustrações; Fotografias; Poesias; Contos 
e crónicas; Vídeos. 

Navegue pelo site para ter maiores informações: saber como participar, conhecer o regulamento e os prazos para 
inscrição de trabalhos e também sobre o evento de entrega dos prémios. 

http://www.crpsp.org.br/premio/regulamento.aspx 

Para estimular a participação dos usuários, o CRP SP oferece orientações sobre técnicas artísticas por meio de oficinas, 
organizadas pela Sede e pelas Subsedes localizadas no Interior. 

Em Ribei rão Preto as o f ic inas ocor re rão no dia 24 de ma io de 2011, das 13:00h às 18:00h. 
Loca l : AAPSI de Ribeirão Preto - Rua Alice de Moura Braghetto, 255 - City Ribeirão Preto. 

http://www.crpsp.org.br/premio/regulamento.aspx

