BOLETIM SUBSEDE SOROCABA
No 1º semestre a subsede realizou ações e encontros relacionados
principalmente à psi na interface com a educação e à saúde mental
O 1º Fórum da Pessoa com Deficiência Intelectual e
Movimentos sociais, realizado em Sorocaba, reuniu
mais de 100 pessoas que discutiram a atuação profissional e a necessidade de políticas públicas que
atendam este grupo plenamente.
Outro momento importante foi o encontro O papel do
Psicólogo na Educação e na Sociedade e Medicalização,
realizado no município de Itapeva, que reuniu mais de 120
pessoas e contou com o apoio de profissionais daquela
região, colaborando nas ações descentralizadas.
O evento Idiossincrasias e a Educação Inclusiva aconteceu em parceria com a Secretaria Estadual de
Educação e contou com 80 participantes.
Já as ações sobre saúde mental contaram com diversos eventos por ocasião da Semana da Luta Antimanicomial realizados com parceiros: Secretaria de Saúde
de Sorocaba, UFSCAR, UNISO, SESC e Defensoria
Pública de SP.
Mais de 700 pessoas participaram dos eventos que
discutiram “Redução de danos e Economia Solidária
como alternativas não-repressivas no cuidado aos
usuários de drogas”, “Adolescência, Drogas e Violência: A organização das RAPS e as contribuições da
Justiça Restaurativa”, “Entre Teoria e a Prática: Os
direitos do cidadão com transtorno mental”.
Os encontros evidenciaram um aspecto marcante,
fruto da luta por serviços de saúde mental de qualidade, a participação de familiares e usuários da RAPS,
que puderam participar de modo ativo juntamente
com os profissionais.

Os próximos eventos já estão sendo organizados

Especialmente no mês de Agosto, para comemorar o Dia da/o Psicóloga/o,
a subsede convida para os seguintes momentos:
Psicologia Clínica: “O trabalho do
psicólogo clínico mediado por convênios
de saúde: desafios éticos e técnicos no
atendimento”.
Psicologia em Interface com a Justiça:
“Contribuições da Psicologia nos caminhos
do judiciário: da destituição do poder
familiar à adoção”.

Psicologia em interface com a Educação:
“Discussões técnicas e políticas sobre TDAH”.
Práticas Psicológicas: CARAVANA
(atividade estadual)
Nós psicólogas/os:
Confraternização com Arte

Acesse o site www.crpsp.org.br para ver os detalhes da programação.
Inscreva-se no próprio site, pelo email da subsede ou por telefone.
Todos os eventos são gratuitos e as vagas limitadas.
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A subsede, região composta por 79
cidades, conta atualmente com mais
de 4.427 profissionais inscritos.
Neste primeiro semestre de 2014 já
foram entregues 88 CIPs.

www.facebook.com/crpsp

Mantenha seu cadastro atualizado,
especialmente seu email, nosso
principal canal de comunicação.

