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Brasil, 500 anos de desigualdade social 

Psicologia e compromisso social na virada do milénio • 27 de agosto • Dia do Psicólogo 



Programação da Semana do Psicólogo 
23 a 27 de agosto de 1999 

São Paulo (Capital) 

Dia 23, segunda-feira: 

20:00 Mesa-redonda "Compromisso social do psicólogo na área 

de saúde: perspectivas e atuações", com Elizabeth 

Gonçalves, do GTPOS (AIds); Rita C. Brambila Bega, da 

Unisantos (Família); Maria Cristina G. Vincentin, da PUC-SP 

(Saúde Mental) 

•; Exposição de Painéis: "Formação de psicólogos para o 

próximo milénio - propostas inovadoras de estágios na 

área de saúde" 

Dia 24, terça-feira: 

19:00 "Trabalhadores da Terra", v ídeo do fotógrafo 

Sebastião Salgado 

20:00 Debate "Projetos sociais e os direitos humanos e suas 

v io lações" , com dr. Auro Lescher, psiquiatra da 

Universidade Federal de São Paulo, coordenador do Projeto 

Quixote e assistente de Desenvolvimento Social do Estado 

de São Paulo e Doralina Rodrigues de Carvalho, da Clínica 

do Sedes Sapientiae 

21:00 Sala Interativa "Dé uma mão à defesa dos direitos 

humanos: deixe sua marca, ideia ou mensagem"; 

exposição de fotos, áudio e painel expressivo, distribuição 

de folder com a Declaração dos Direitos Humanos. 

Fotógrafo convidado: Ed Vigiani 

Dia 25, quarta-feira: 

19:00 Mesa-redonda "Dez anos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: perspectivas", com Maria de Lourdes Trassi 

Teixeira, da PUC-SP; dr. Régis Bonvicino, juiz corregedor; 

e Antônio Lancetti, coordenador de Saúde Mental 

do Projeto Qualis 

20:30 Lançamento do Pequeno Manual "A Criança e Sua 

Convenção no Brasi l" , de Edson Seda. 

Painéis sobre a aplicação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente 

Dia 26, quinta-feira: 

19:00 Mesa-redonda "Compromisso social do psicólogo 

nas organizações - criatividade e inovação", com 

Andréia de Couto Garbin, do Centro de Referência em 

Saúde do Trabalhador, Cerest-SP (Saúde do Trabalhador); 

Maristela Miranda Barbara, da PUC-SP (Avaliação 

Psicológica); Luís Cláudio Polycarpo, presidente do 

Conselho de Diversidade da Cummins do Brasil 

(Diversidade); Maria Inês Felippe, psicóloga pós-graduada 

em RH (Criatividade). 

Exibição de vídeo com entrevista do sociólogo italiano 

Domênico De Masi 

Dia 27, sexta-feira: 

09:00/12:00 Festa Nacional do Dia do Psicólogo (pela TV) 

Os Conselhos Regionais de Psicologia de todo o país unem-

se em cadeia nacional , via Embratel, para debater o tema 

"Psicologia e compromisso social na virada do milénio" . 

Transmissão ao vivo do Auditório da nova sede do CRP SP, 

aberta à participação de profissionais e estudantes. Venha 

ao CRP ou entre nessa rede sintonizando, na Grande São 

Paulo, o Canal Universitário, CNU (integrante das redes a 

cabo Net, TVA e Multicanal) ou via Embratel. 

19:00 Videoclube, com exibição do filme "Como Nascem os 

Anjos", de Mauro Salles, seguido de debate com Isabel 

Khan, psicóloga, professora da PUC-SP e do Sedes 

Sapientiae; e Benedito Mariano, sociólogo e ouvidor da 

Polícia Militar do Estado de SP 

22:00 Festa de Confraternização do Dia do Psicólogo 

Patrocínio CRP SP e SinPsi -SP 

Local Avenida Club - Rua Pedroso de Moraes, 1.036, Vila 

Madalena - com participação da Banda Trilha Sonora. 

Entrada franca para todos os psicólogos, mediante 

apresentação de carteira do CRP SP na bilheteria. Os 

participantes receberão na entrada um cupom que dá 

direito a uma cerveja grátis e a concurso de prémios 

Todos os eventos, exceto a Festa de Confraternização, 

terão lugar no Auditório da nova sede do CRP SP, 

Rua Arruda Alvim, 89, Jardim América, São Paulo, SP 

Informações pelo telefone 3061-9494 

Estacionamento conveniado: 

Fiat Riema, Rua Cardeal Arcoverde, 201. R$ 1,00 a hora 

• • • ^ Participe da Festa Nacional do Dia do Psicólogo, pela TV, 27/08, das 09:00 às 12:00 lioras 

* Sintonize pelo Canal Universitário (CNU), Canal 15 (Grande São Paulo) das redes de tv a cabo Net, TVA e Multicanal. 
Para sintonizar via Embratel, ajuste sua antena parabólica na seguinte frequência de transmissão: 
transponder 6A1, na faixa de frequência 3910, com polarização horizontal 


