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IMPRESSO



43 anos de Psicologia
no Brasil!

O resgate histórico desses anos de
profissão aponta desafios importantes
a serem enfrentados e, ao mesmo
tempo, conquistas que nos levam a
comemorar: os psicólogos assumiram
o desafio de contribuir para a constru-
ção de políticas públicas afinadas com
urgências de nosso tempo; enfrentam
ainda a necessidade de produzir
referências que apontam para a trans-
formação da própria Psicologia, que
precisa estar qualificada para seguir
este desafio; a Psicologia participou
historicamente da luta pela
implementação e propagação dos
princípios do ECA ao longo dos 15 anos
de sua existência que agora comemo-
ramos e assumiu o compromisso de
levar sua contribuição na luta pelos
Direitos Humanos em diferentes esfe-
ras. Hoje, estes avanços se refletem
num novo Código de Ética, pelo qual
apresentamos à sociedade brasileira o
compromisso da profissão com um
mundo melhor.
Venha comemorar com a gente!

Programação

26 de Agosto de 2005, às 19h30
t Apresentação de Vídeo com Encerramento do

Banco Social de Serviços em Psicologia e Lança-
mento do Centro de Referências Técnicas em
Psicologia e Políticas Públicas.

t Coquetel em Comemoração ao Dia do Psicólogo.

Apresentação
Maria da Graça Marchina Gonçalves
(Presidente CRP SP)
Ana Mercês Bahia Bock
(Presidente CFP)

Local
Auditório do Conselho Regional de
Psicologia - 6ª Região
(Rua Arruda Alvim, 89 – Jd. América)

27 de Agosto de 2005, das 22h30 às 23h30
Em Comemoração ao Dia do Psicólogo, no dia
27 de agosto irá ao ar, através do Canal Universitá-
rio, o programa gravado pelo CRP SP em parceria
com o CFP. O programa será apresentado às 22h30,
com 1 hora de comemorações, lançamentos e
homenagens.

Canal Universitário: NET – canal 11
TVA – canal 71

Consulte também a
programação das
subsedes no site do CRP SP:
www.crpsp.org.br

Informações e inscrições antecipadas

Depto. de Eventos do CRP SP
Tel. (11) 3061 9494 ramal 151 / Fax 3061 0306
Email infoeventos@crpsp.org.br
Site: www.crpsp.org.br
Entrada gratuita. Lotação     120 lugares
Estacionamento Car Park
Rua Cardeal Arcoverde, 201 (para obter o desconto,
retire o selo na recepção do evento).


