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Apresentação 
o CRP SP realizará nos próximos dias 23 e 24 de março o Encontro Práticas da Psicologia no Tráfego e no 

Transporte, que objetiva reunir psicólogos e outros profissionais que atuam na área para debater com 

profissionais de diversos segmentos do tráfego as práticas específicas dessa área de atuação. 

Durante o evento, serão organizados Grupos de Trabalho que discutirão os seguintes temas: 

• Urbanidade e cidadania no tráfego e no transporte 

• Formação dos responsáveis pela operação direta (condutores particulares e profissionais) 

e dos responsáveis pelo suporte do sistema (fiscais, controladores, projetistas, planejadores, mecânicos etc.) 

• Seleção, treinamento, acompanhamento, requalificação etc. em empresas estatais e privadas e em órgãos 

públicos 

• Relações trabalhistas, segurança e saúde do trabalhador em empresas estatais, privadas e órgãos públicos 

O evento faz parte da preparação e qualificação das discussões para os Congressos Regional 

e Nacional da Psicologia. 

Programação 
23 de março | sexta-feíra - ^00 
i9hoo Apresentação de filme sobre tráfego e transporte. 

i9hi5 Abertura oficial pela presidente do CRP SP, Lumena 

Almeida Castro Furtado. 

i9h30 Mesa-redonda: 

"Urbanidade e Cidadania no Tráfego e no Transporte" 
Convidados: Regina Monteiro, arquiteta, presidente 

do Movimento Defenda São Paulo, e Carlos Zaratini, 

Secretário de Transportes do Município de SP. 

2ihoo Debate aberto à plateia. 

22hoo Encerramento do primeiro dia. 

2/i de março | sábado 

09hoo Mesa-redonda "Nexo Causal Entre Acidentes e Rela

ções Trabalhistas, Formação, Segurança e Saúde do 
Cidadão". ^ 
Convidados: Gislene Maia de Macedo, psicóloga, e 

Sérgio Roque, diretor de Saúde do Sindicato dos 

Metroviários e diretor do D iesat - Depto. Intersindical 

de Estudos em Saúde do Trabalho. 

ioh30 Debate aberto à plateia. 

i i h 3 o Formação dos Grupos de Trabalho. 

i2hoo Intervalo para almoço 

i3hoo Grupos de Trabalho para discussão e construção de 

teses para o Pré-congresso da Psicologia, 

i / h o o Encerramento. 

Lscal: Centro de Convenções São Camilo, tel (li) 3862 561̂ 4 
Av. Pompeia, 888, Vila Pompeia 

Vagas limitadas, reservas na Secretaria do CRP SP 


